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 الشعار

 إنءجعلنو قر نء عربفءلعلكم تعقلون

 (1)تسورة الزخرف: 

ألين لثالث,  ا العربو عن ابن عبءس رضي اهلل عنو, قءل النيب صلى اهلل علفو وتسالم: أحب
 2عريب والقرأن عريب وكالم أىل اجلنة عريب. )روه الطربان(

                                                             
1

 11جالل الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطى, الجامع الصغير, )درالفكر(, ص. 

 و
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 ـملخصال
 

  :    ادلوضوع
   

 حفيظمحمد :    الكءتب
 221122311رقم الطءلب : 

 

 البالغة تعلفم تنافذرغبة البءحث ىف معرفة  ومن أتسبءب دواعي إجرا  ىذا البحث
السلافة   فةعءللااذلداية  درتسةبءدل لثثءال اصلال يف "ادلكنون اجلوىر شرح"كيءب امدبءتسيخ
 كفف تنافذ تعلفم البالغة( 2 ويُهدف ىذا البحث إجءبة ادلسألة األتفة:. دمءك كتسءاكر 

مء ادلزايء والنقءئص لينافذ ( 1ىف تلك ادلدرتسة؟  ىر ادلكنون"و بءتسيخدام كيءب "شرح اجل
مجعت بفءنءتو من خالل ىذا البحث حبثء نوعفء. و  يربعيىف تلك ادلدرتسة؟ و تعلفم البالغة 
 مث حللت بءليحلفل الوصاي.  وادلالحظة اليوثفق وادلقءبلة

 امدبءتسيخ البالغة تعلفم تنافذأن   ودّلت نيءئج ىذا البحث على النقط األتفة:
 كتسءاالسلافة كر  فةعءللااذلداية  درتسةبءدل ثءلثال اصلال يف "ادلكنون اجلوىر شرح"كيءب
ه ي بءتسيخدام الطريقة القفءتسفة من خالل الوتسءئل اليعلفمفة جيرى من قبل ادلعلم ادل دمءك

والسبورة والطبءشري. ولكن  "ادلكنون اجلوىر شرح"اليقلفدية يع ي ادلعلم ناسو والكيءب 
ومن أىم مزايءه جودة اليعلفم التزال جفدة. كل ذلك يهدف ليحقفق األىداف ادلقررة. 

 ب لاهم الشرح الذي قدمو ادلعلم.اتسيخدام لغة جءوى كللغة اليواصل يسهل الطاليع ي 
. وأمء نقءئصو ادلكنون ىرادلثري لاهم الغرض من كيءب اجلو  طريقة حاظ النظم تكون أحدو 

ادلعلم الميلك خطة و  كيوبة واض  يف ادلنءىج الدراتسفة.س ادليدر يادلعلم الميلك خطة الأن 
 .األمثلة يف الكيءب علىالطالب يعيمد  يف ادلنءىج الدراتسفة. كيوبة واض س ادليدر يال

 ليطوير ىذه األمثلة يف أشكءل أخرى. وىم يصعبون

 ز
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 اإلهداء 
 

 ،تسفيت مرآة الصءحلةوأمي  زلمد مذكرأيب إىل والدّي العزيزين  -
 ين أحسن اليأديب صغريا.ءاللذين ربّفءين أحسن الًتبفة وأّدب

ين آمل أن يّيحدوا ىف خدمة والديهم الذ إىل مجفع إخويت الشقءئق -
 واإلحسءن هبمء.

 ،-مربّون روحي ومصءبف  عقلي  -إىل مجفع مدّرتسّي وأتسءتذيت  -
 اليعءلفم الدينفة الذين ال يزالون رليهدين ىف تربفة أبنء  الوطن عن

 والثقءفة اإلتسالمفة.
 .بسفطأىدي ىذا العمل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ح
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 التقديركلمة الشكر و 
 

والصالة وأمت  .الاءت  دلء أغلق واخلءمت دلء تسبق واذلءدي إىل صراطو ادلسيقفم احلمد هلل
 وبعد،اليسلفم على تسفدنء زلمد تسفد اخلالئق أمجعني. 

 تعلفم تنافذ"حتت العنوان  –بعون اهلل تعءىل وتوففقو  –فقد مّت ىذا البحث العلمي 
 فةعءللااذلداية  درتسةبءدل ثءلثال اصلال يف "ادلكنون اجلوىر شرح"كيءب امدبءتسيخ البالغة

ومن ادلعروف أن ىذا البحث العلمي من إحدى اللوازم اليت  ".دمءك كتسءاالسلافة كر 
اللغة  اليعلفم جيب للطالب اتسيفاءئهء كشرط للحصول على درجة اللفسءنس من قسم

 نج.م الًتبفة واليدريس جبءمعة وايل تسوجنو اإلتسالمفة احلكومفة مسءر و العربفة ىف كلفة عل
 إىل : اخلءصويقدم البءحث شكره اجلزيل  لذلك حيمد اهلل محدا وشكرا على عونو.

جبءمعة وايل  كعمفد كلّفة علم الًتبفة واليدريس  راىءرجو ادلءجسًتالسفد الدكيور  .2
 تسوجنو اإلتسالمفة احلكومفة مسءرنج.

تويت  ةلسفدوا ادلءجسًت كرئفس قسم اليعلفم اللغة العربفة الدكيور أمحد امسءعفلالسفد  .1
قسم اليعلفم اللغة العربفة على ارشءدات وتشجفعهمء  ةادلءجسًت كسكرتري  قرة العني

 ىف اتسيفعءب ادلهءرات اللغوية وترقفيهء.

 والسفد أمحد زخر الدين ادلءجسًت ،كءدلشرف األول ادلءجسًت أمحد مغاورينالسفد  .1
 ىف قضء  مءصهعلى إخالللبءحث ىف إمتءم ىذا البحث العلمي،  ءدلشرف الثءينك

 .مءيفش ىذا البحث العلمي أثنء  شغلهىف تا مءأوقءهت

أوالدمهء ودعءئهمء ورضءمهء ودعءميهمء ىف والدّي العزيزين على جهدمهء ىف تربفة  .9
 شىت نواحي حفءيت.

مجفع احملءضرين وادلدرتسني ىف قسم اليعلفم اللغة العربفة بكلفة الًتبفة واليدريس جبءمعة  .5
 مفة احلكومفة مسءرنج.وايل تسوجنو اإلتسال

 ط
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الذين عجزت أن  1322مجفع أصدقءئي ىف ىف قسم اليعلفم اللغة العربفة مرحلة  .1
 أذكرىم واحدا بعدا واحد.

 (HAFAROأصدقءئي ىف مسكن "ىذا من فضل ريب" ) .2

 

حسنء ويسّهل ذلم  جزا ً ، أّن اهلل جيزيهم فم ّي ذلم جزيل الشكر وبءلغ اليقدير
أتسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث  .ألجر أضعءف مء قءموا بوذلم ا وجيعل ءأمورىم مجفع
 ، آمني.لنء العلمي نءفعء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

تعترب الرتبية اإلسالمية بأهنا رلموعة من ادلفاىيم ادلرتابطة فيما بينها يف 
إطار فكرم كاحد, مستندة يف مبادئها كقيمها إىل القراف الكرًن كالسنة النبوية 

كيرتيب اإلنساف من حالذلا تربية متكاملة متوازمة ركحا, كحسما,  الشريفة,
 1كعقال, كنفسا, حبيث تنسجم أقوالو مع أفعالو.

الرتبية ذلا تاريح طويل, بل قد كانت من كن الناس, ألف الرتبية زاد 
اإلنساف ألداء الواجبة الكردية يشرط اخلليفة يف األرض, كقولو تعاىل: )كإذقاؿ 

 33ىن جاعل يف األرض خليفة ...( البقرة:ربك للملئكة إ
كمن اإلشارة العليا افتعترب أف الرتبية ككوف اإلنساف اليقسم, ألف 

 2إطار جودة اإلنساف يف كل رلاؿ يتعلق كثًنا على تربية.
ذكر عن الرتبية يف إندكنيسيا فال يربِّء ادلؤسسة اليت تكوف بُػُزكر لنشأة 

الف. كىو معهد كاف قياما من زماف كيكوف سلتلفة ادلؤسسة الرتبوية كيومنا ا
 عمادا رئيسيا لرتبية اإلندكنيسيا.

, ادلعهد ىو مؤسس (Sudjoko prasojo)كعند سوجوكو فراسوجو 
تربوم كتدريسي لعلـو الدين. عامة تستخدـ طريقة غًن طبقة, درس ادلعلم إىل 

                                                             
زلمد منًن سعد الدين, دراسات يف تاريخ الرتبية عند ادلسلمٌن. )بًنكت: دار بًنات احملركسة,  1

 12ـ(, ص. 1992-ق 1412
2
 Djamaluddin darwis, Dinamika Pendidikan Islam: Sejarah Ragam 

dan Kelembagaan, (Semarang : RaSAIL, 2006), hlm. 3 



2 
 

طالب أغليا تالميذه عن الكتب اليت ألفها العلماء يف قرف أثنائي, كيسكنوف ال
  3يف الفندكؽ الذم يقع فيو 

كيف أكؿ أألمر, يؤسس ادلعهد لتبليغ كلطتوير علـو الدين أإلسالـ 
كمع مركر الزماف يتطور ادلعهد كينقسم  4مناسبا لبعثو األكؿ ألتفقو يف الدين. 

إىل نوعٌن كمها ادلعهد السلفي كادلعهد اخللفي. فأما ادلعهد السلفي ىو ادلعهد 
الذم حيفظ تعليم الكتب الرتاث كصميم تربيتة كال تعّلم العلـو العامة يف ىذا 

ك  Soroganادلعهد بل خيفظ التقليد القدًن. عامة ىذا النوع يستخدـ طريقة 
Wetonan 5ليمو.عيف ت 

كأما ادلعهد اخللفي حيافظ على القدًن الصاحل كيأخذ باجلديد 
األصلح. تعّلم يف ىذا ادلعهد علـو عامة بالطريقة اجلماعية كيعقد ادلدرسات 

 6حوؿ ادلعهد جبانب حيفظ تعليم الكتب الرتاث.
ىناؾ مخسة عناصر ضركرية يف ادلعهد. كىي: الفندؽ كادلسجد كتعليم الكتب 

لرتاث كالطالب كادلعلم. تكوف ىؤالء العنا صر خصائصا للمعهد كتفرّقو ا
 7مبؤسسة تربوية أخرل.

التعديل العلمي ادلتطّور يف ادلعهد مطلقا يشتمل على اثنيت عشر علما, 
كىي: العلم النحو, كالعم الصرؼ, كالعلم البالغة, كالعلم التوحيد, كالعلم 
                                                             

3
 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, KENCANA 

PRENADA GROUP, 2011), hlm. 286 
4
 Umiarso & Nur Zazin, Pesantren ditengah arus Mutu Pendidikan, 

(Rasail, 2011), hlm. 16 
5
 Yasmadi, Modernisasi Pesatren Kritik Nurcholish Majid Terhadap 

Pendidikan Islam Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 70-71 
6 Yasmadi, Modernisasi Pesatren Kritik Nurcholish Majid Terhadap 

Pendidikan Islam Tradisional, hlm. 71 
7 Yasmadi, Modernisasi Pesatren Kritik Nurcholish Majid Terhadap 

Pendidikan Islam Tradisional, hlm. 63 
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الفقو, كالعلم القواعد الفقهية, كالعلم التفاسر, كالعلم احلديث, العلم التصوؼ, 
 8كالعلم ادلنطق. 

كمن العلـو اليت تدرس يف ادلعهد بالغة. البالغة مشتقة من مادة 
))بلغ(( اليت يعين الوصوؿ إىل الغاية, كغاية األديب من خالؿ ما يكتب 

كامال إىل ذىن القارئ أكسامع, أكيتحدث أكيقرض من الشعر إيصاؿ ادلعىن  
كحيّدث يف نفس القارئ اإلعجاب كالسركر مبا قرأ أز مسع, كال حيّدث ذلك 

عرؼ اجلرجاين  9بالطبع إذا مل يعرّب األديب عما يف نفس الناس أدؽ تعبًن.
البالغة بأهنا: العلم الذم يوصف بو الكالـ بعد توخي معايت النحو فيما بٌن 

البالغة علم حيدد القوانٌن اليت حتكم  13ليت يصاغ ذلا.الكالـ حسب األغراض ا
األدب, كاليت ينبغي أف يتبعها األديب يف تنظيم أفكاره كترتيبها, كيف اختيار  
كلماتو كالتأليف بينها يف نسق صويت معٌن. كتقدـ البالغة مجلة من ادلعايًن اليت 

 11ينبغي مراعتها عند إخراج العمل األديب.
ألدب كعنصور تكوينو األىم, إذ إهنا تدكر يف فلك البالغة ىي قواـ ا

اللفظ كادلعىن كاألسلوب. مهي من ناحية أخرل مركز النقد األديب كمرجعو. 
فاألدب ال يسمى أدبا إال إذا اتسم بالبالغة, كمل ينهض علم البالغة إال 
بالكشف عن مكنوف األدب شعره كنثره, كالوقوؼ على سر مجالو كمبعث 
                                                             

8 Yasmadi, Modernisasi Pesatren Kritik Nurcholish Majid Terhadap 
Pendidikan Islam Tradisional, hlm. 68 

  247(, ص. 1995, )مصر: دار ادلعرفة اجلامعة, , طرؽ تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل 9
, )مكة ادلكرمة: مكتبة إحياء الرتاث إجرءات تدريس فنوف اللغة الغربيةحناف سرحاف النمرم,  13

 183(, ص. 1914اإلسالمي, 
, ) القاىرة, دارادلعارؼ, طرؽ تعليم اللغة العربيةالدكتور طو زلمد عبد القادر امحد,  11

 289ـ(, ص. 1997-ق1418



4 
 

ف كادلشاعر. كعليو فالبالغة عنصور أصيل يف الدراسات األدبية حتريكو للعواط
 12فهي تلتقي معا ألدب يف األىداؼ كالغيات ادلرسومة.

البالغة كاألدب يكونامتساكيا يف الغرض. فلذلك كانت اخلطوات يف 
 تعليم البالغة كتلك اليت يؤّدل إليصاؿ الغرض يف تعليم األدب.

 :كمن االىداؼ من تعليم البلغة ىي
تدريب التالميد يف درس األدب على استنناج األحكاـ االدبية من  .1

  13النصوص كالفنوف الشرعية كالنثرية بطريقة ذاتية تلقائية,

إعداد التالميذ على كجو ديكنو من الوقوؼ على أسرار اإلعجاز يف القراف  .2
 الكرًن كإدراؾ مجالو,

لعرب شعرنا ذكؽ مجاؿ احلديث النبوم كاجليد من كالـ اتإقداره على  .3
 14كنشرنا.

ىناؾ أساس من أسس التدريس البالغة أف يتمرف الطلبة مترينا كافيا 
على الصور البالغة, فدركس البالغة ال حتقيق الغرض ادلنشود إال بالتدريب 
ادلستمر, كخًنما يتدرب عليو الطلبة ايات القراف الكرًن كاحلديث النبوم 

 15زلتارات من النثر الفين.الشريف كسلتارات من عيوف الشعر العربيو 

                                                             
اللغة العربية مناىجها كطرائق طو علي حسٌن الددلي كالدكتور سعاد عبد الكرًن الوائلي,  12

 243(, ص. 1983, )عماف: دار الطركؽ للنشر كالتوزيع, تدريسها
, )القاىرة: الدار ادلصرية البنانية, تعليم اللغة العربية بٌن النظرية كالتطبيقحسن شحاتة,  13

 183(, ص. 2333
 251, ص. طرؽ تدريس اللغة العربيةمساعيل, زكريا إ 14
اللغة العربية مناىجها كطرائق طو علي حسٌن الددلي كالدكتور سعاد عبد الكرًن الوائلي,  15

 241, ص. تدريسها
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درس البالغة, فهو ليس درسا حتويا يتوخي منو حفظ القواعد 
كتطبيقها, كىذاما تقـو عليو الطريقة القياسية ادلتبعة حاليا يف تدريس البالغة. 
ففيها ينتقل الفكر من القانوف العاـ غلى اخلاص كفق ادلبادئ العامة إىل ادلنائج, 

د مباشرة موضحا إياىا ببعض األمثلة, مث تأيت كادلعلم فيها يذكر القواع
التطبيقات كالتمرينات عليها. كالطالب يف ىذه الطريقة يتعود على احملاكاة 
العمياء كاإلعتماد على غًنه, كتنعدـ لديو ركح اإلبتكار كإبداء الرأم جبرأة 

 16كصراحة.
سة يف مدرسة اذلداية الذم تقع يف كراساؾ, غونتور, دماؾ أحد من ادلدر 

 APIالسلفي فيو البالغة يف مواده. بكتاب شرح اجلوىر ادلكنوف الذل طبعو 
 تيغاؿ رجيو, ما غالنج

ىل الطريقة الكالسيكية  العمقتحليل ىف الث احالب كمن مث, رغب
تستحدـ أيضا مدرسة اذلداية ؟ كىل اذلدؼ من تعليم البالغة كصل إىل 

 ادلوضوع: "تنفيذ تعليمت حتث الباحث حبالطالب ؟ كيف أداء ذلك القصد 
درسة بادلىر ادلكنوف" يف الفصل الثالث البالغة باستخداـ كتاب "شرح اجلو 
 اذلداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ".

   

 حتديد البحث . ب

يرّكز ادلسألتٌن للحصوؿ على ف بناء على اخللفية ادلسألة السابقة ديكن الباحث أ
 البحث اجليد, كمها:

                                                             
اللغة العربية مناىجها كطرائق طو علي حسٌن الددلي كالدكتور سعاد عبد الكرًن الوائلي,  16

 241, ص.تدريسها
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ىر ادلكنوف" يف و البالغة باستخداـ كتاب "شرح اجلكيف تنفيذ تعليم  .1
 درسة اذلداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ ؟بادلالفصل الثالث 

ىر و ما ادلزايا كالنقائص لتنفيذ تعليم البالغة باستخداـ كتاب "شرح اجل .2
 ؟اية العالية السلفية كراساؾ دماؾدرسة اذلدبادلادلكنوف" يف الفصل الثالث 

 

  أىداؼ البحث . ج

ىر ادلكنوف" يف و دلعرفة تنفيذ تعليم البالغة باستخداـ كتاب "شرح اجل .1
 الفصل الثالث مدرسة اذلداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.

ىر و دلعرفة ادلزايا كالنقائص لتنفيذ تعليم البالغة باستخداـ كتاب "شرح اجل .2
 دماؾادلكنوف" يف الفصل الثالث مدرسة اذلداية العالية السلفية كراساؾ 

 فوائد البحث . ح

ينقسم فوائد البحث إىل  (Purnomo)( كفورنومو Husainكعند حسٌن )
 17قسمٌن, مها الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية.

 الفائدة النظرية .1

يرجى من ىذا البحث إسهاـ يف تطوير ادلعارؼ خاصة يف علم البالغة 
حوؿ نظريات عن الطرائق كاإلسرتاجتيات كالوسائل ككل ما يتعلق بتعليم 

 البالغة يف مكاف ما للحصوؿ إىل الغاية ادلنشودة. 

 الفائدة التطبيقية .2

 كمن ىذا البحث ترجى الفوائد, التالية:

 أ(  للمدرسة

                                                             
17 Masyhuri dan M. Zainuddin, Penelitian pendekatan Praktek dan 

Aplikasi, (Bandung: PT REFIKA ADITAMA), hlm. 96 
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تصحيحا لتعليم البالغة يف الفصل الثالث يكوف ىذا البحث  .1
 مدرسة اذلداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.

أف تعرؼ ادلزايا كالعيوب لتعليم البالغة يف الفصل الثالث مدرسة  .2
 اذلداية العالية السلفية كراساؾ دماؾ.

 ب( للمعلم

يرجى منو الطريقة كاإلسرتاجتية لتعليم البالغة لكي حيصل التعليم  .1
 دفو.إىل ى

 يصنع جو التعليم ادلسركرل .2

 حيّوؿ ادلعلم إليصاؿ الطالبات على الغاية ادلرجوة .3

 ج( للطالب

 يكوف ىذا البجث تشجيعا يف تعّلم البالغة .1

 يدفع الطالب الرتفاع فهم البالغة فهما دقيقا .2

 تذكؽ األدب يف ذىن الطالب .3

 للباجث ( د

 يكوف ىذا البحث بالكشف العلـو كتعميقو .1

 يكوف ىذا البحث كعاء لتطبيق كل ما حتصلو من اجلامعة  .2
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 الباب الثايت

 الهيكل النظرى والدراسات السابقة

 تدريس البالغة وما يتعلق بها .أ 

 مفهوم البالغة .1

البالغة مشتقة من مادة ))بلغ(( اليت الوصول إذل الغاية, وغاية 
األديب من خالل ما يكتب أو يتحدث أويقرض من الشعر إيصال اؼبعٌت  

جاب والسرور دبا قرأ كامال إذل ذىن القارئ أو يتحدث يف نفس القارئ اإلع
أو ظبع, وال حيّدث ذلك بالطبع إذا دل يعرب األديب عما يف نفوس الناس أدق 

  1تعبَت.
البالغة علم حيدد القوانُت اليت ربكم األداب, واليت أن يشًت شد هبا 
األدايب عندما يريد التعبَت عن أفكاره وعندما خيتار الًتاكيب اللغوية ويؤلف 

وي لكلمة )بالغة( يرفع إذل أمرين أوؽبما: اإلنتهاء والوصول, بيبها, واؼبعٌت اللغ
وثانيهما: اغبسن واعبودة, ففي لسان العرب )بلغ الشيء يبلغ بلوغا: وصل 
وانتهى وتبّلغ بالشيء وصل إذل مراده, ورجل بليغ بالغو أي صار بليغا(, 

سمع يف والبالغة كما عرفها البعض ىي: إيصال اؼبعٌت إذل ذىن القارئ أو اؼبت
أحسن صورتو من اللفظ, ودبعٌت اخر فإن البالغة تعٍت قدرة األديب على 
تأدية اؼبعٌت واضحا عن طريق اختيار الًتاكب اللغوية الفصيحة اليت تؤثر يف 

 2نفس السامع أوالقارئ.

                                                             
  247(, ص. 1995زجريا إظباعيل, طرق تدريس اللغة العربية, )مصر: دار اؼبعرفة اعبامعة,  1
جنا شرحان النمري, اجراءات تدريس فنون اللغة العربية, )مكة اؼبكرمة: مكتبة إحياء الًتاث  2

 183م(, ص. 1913⁄ه1433اإلسالمي, 
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البالغة ىي قوام األدب وعنصر تكونو األىم, أذ إمنا تدور يف فلك 
ناحية اخرى مركز النقد األديب ومرجعو.  اللفظ واؼبعٌت واألسلوب. وىي من

فاألدب اليسمى إال إذا اتسم بالبالغة, ودل ينهض علم البالغة إال بالكشف 
عن مكنون األدب شعره ونثره, والوقوف على سر صبالو, ومبعث ربريكو 
للعواطف واؼبشاعر. وعليو فالبالغة عنصور أصيل يف الدراسات األدبيةفهي 

 3ىداف والغايات اؼبرسومة.تلتقي مع األدب يف األ
 أمهية تعليم البالغة .2

أشار أبو ىالل العسكري إذل أمهية ألبالغة بقول: "إن أحق العلوم 
بالتعلم وأوالىا باغبفظ علم البالغة, ومغرفة الفصاحة الذي يعرف بو أعجاز  
كتال اهلل تعاذل, فاإلنسان إذا أغفل علم البالغة وأخل دبعرفة الفصاحة دل يقع 

بغعجار القرأن من جهة ما خصو اهلل بو من حسن التأليف وبراعة علمو 
 4الًتكيب"

 وعلى ذلك, فمن أمهية تعليم البالغة, ىي:
 تبُت سر إعجاز القرأن الكرًن من حيث البالغة والفصاحة. (أ 

ربول بُت اإلنسان وبُت اػبطأ يف األسلوب, أو اػبيال, أو اؼبعٌت, أو  (ب 
 ر الدقيق ىو اؼبعيار يف ذلك.الغرض, أو الفكرة, إذ أن اإلختيا

تساعد التالميذ  على تنمية التذوق اللغةي كبيان صبال التشبيهات  (ج 
أواإلستعارات, أوبيان السبب يف إجياز التعبَت أوإطنابو, والتوكيد, والقصر, 
                                                             

الوائلي, اللغة العربية مناىجها الدكتور طو علي حسُت الدؼبي والدكتور سعاد عبد الكرًن  3
 242(, ص. 1983وطرائق تدريسها, )عمان: دار الطروق للنشر والتوزيع, 

سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي, كرائق تدريس األدب والبالغة والتعبَت بُت التنظَت والتطبيق,  4
 47(, ص, 2224)عمان: درا الشروق لنشر والتوزيع, 
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واغبذف, والذكر, والتقدًن, والتأخَت, واعبناس, والتور وغَت ذلك من 
 األلوان البالغة.

يَت اؼبتصلة بفهم اؼبعٌت, ودقة األسلوب, وإدراك تقدم بعض اؼبعا (د 
خصائصو, مث الوقوف على أسرار ضبالو, فضال عن أهنا أي البالغة سبكن 
من ربصيل اؼبتعة الفنية عند قراءة االثار األدبية, والتدريب على إنشاء 

 األساليب اعبديدة.

 تساعد الوىوبُت منالتالميذ على أن ينتج أدبا رائعا من شعر بلغ, (ه 
أورسائل صبيلة, أوقصص مشوقة, أومغاالت  مقنعة, أوسرحية ىادفة إذل 
غَت ذلك من سىت ألوان األدب وفنونو عن طريق فهم خصائص كل لون 

 من ىذه األوان, وإدراك كافيها من صبال.

تصل التالميذ بًتاث أمتو عن طريق األساليب البالغة اعبيدة اليت تضمنها  (و 
 ة اللغوية, ويؤكد حاضرىا, ويدعم مستقبلها.ىذا الًتاث, فبا يثرى األصال

تدعم جانب التماسك اإلجتماعي بُت األفراد والشعوب, ألن معظم  (ز 
اػبالفات منشؤىا الكلمة اؼبؤذية: والكلمة الطيبة ال يستحق صاحبها 

  5الصدقة أال ألنو تفادي ذبريح االخرين.
 أسس تعليم البالغة .3

ها, وأن يؤمن هبا, ليكون ىي أمور ىامة جيدر باؼبدرس أن يفطن إلي
 سبيلو إذل درس البالغة سبهدا, وطريقتو سديدة رشيدة, ومن ىذه االسس:

                                                             
(, ص. 2226ع يف تدريس اللغة العربية, )القاىرة: مركز الكتاب, أبرميم ؿبمحد عطا, اؼبرج 5

312-313 
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أن البالغة فطرية يف الكالم, نلمح صورىا وألواهنا يف االحاديث العادية,  (أ 
ينطق  –متعلما كان أوغَت متعلم  –بل يف لغة األطفال, وكل منا 

التشبيو واإلستعارة ويسمع يف كل يوم عسرات من الًتكيب, فيها 
والكناية, وفيها األمر والنهي واإلستفهام خارجة عن أصول استعمابلتها, 

 وفيها القصر واغبذف والتقدًن, وغَت ذلك من ألوان البالغة. 

كبقق كثَتا من الغايات يف  –هبذا اعبمل والًتاكيب  –وكبن 
ب, حياتنا, وإذن فليست اإلستعماالت البالغة مقصورة على لغة األد

نوعا من اؼبعلومات اليت تكتسب بالتوجيهأو التلقُت  –كذلك   –وليس 
أو اإلستنباط, ولكنها فنون من األداء, وضروب من التعبَت, يكسبها كل 
إنسان فيها يكسبو من مواد النمو اللغوي, عن كريق السماع واحملاكاة, 

 واإلختالط واإلرتباط بو, والتفاىم معو.

ح الذوق, ويذكي اغبس, وليست من العلوم أن البالغة فن أديب, ينض (ب 
اليت تشجذ الفكر, أو تصقل بإضافة جديد من اؼبعلومات واغبقائق, 

من اؼبواد اليت تتناول مسائلها بالصور العقلي, أو  –كذلك   –وليست 
القياس اؼبنطقي, فالطابع الغالب عليها ىو الطابع الفٍت الوجداين, ومن 

وثيقة, وكان من واجب اؼبدرسُت  ىنا كانت صلتها باألدب صلة نسب
حُت يعرضون للنص األديب, ؼبناقشة ما فيو من ألوان بالغة أن يتجهوا 
اذباىا أدبيا خالصا, ال تشوبو البحوث العقلية, فيقّوموا النص من حيث 
الفكرة والعبادة, ويقدروا حظ األديب من اؼبهارة الفنية وال يستهلكوا 

يف, وربديد اللون البالغي وتسميتة الوقت واعبهد يف استنباط التعار 
باإلسم اإلصطالحي دون تعرض لكشف أسرار اعبمال, فهذا اؼبسلك ال 
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جيدي يف تكوين الذوق األديب, وجيس البالغة دائرة اؼبنهج العلمي 
 الفلسفي, الذي تأباه طبيعتها الفنية.

وقد سبق أن عرضنا منوذجا ؽبذا التناول األديب يف صف الربيع 
ما عرضنا يف كتاب اؼبعلم مثاال اخر من نثر اؼبنفلوطي يف للبحًتي,ك

 "الرضبة"

إمنا ىو الطابع الفٍت  –بُت سابقا  –أن الطابع الغالب على درس البالغة  (ج 
الوجداين, وؽبذا كان اعبهد اؼببذول يف ىذا الدرس, إمنا ىو النقد 

ؼبا  واؼبفاضلة بُت تعبَت و تعبَت, أو بيم أذيب و أذيب, والتذوق األديب
ديتعنا بو األدباء من األلوان الفول اعبميل, وىذا اعبهد ينتهي دائما إذل 
أحكامأدبية, وىي أحكام فنية تقضي بالقبح أواعبمال, وليست أحكاما 
عقلية, تقضي باػبطأ أو الصواب, واغبكم العقلي أيسر وأدىن إذل الصحة 

ىان, ولذا ال والسداد, إذا استنذ إىب قواعد ثابتة, أوقضايا مؤيدة بالرب 
خيتلف فبو الناس, إذ من السهل أن كبكم باػبطأ أو الصواب يف معادلة 
رياضية, أو يف تعليل جغرايف, أو يف إعرب صبلة, أو يف تاريخ موقعة 

 حربية, أو كبو ذلك من مسائل العلوم.

أن اغبياة اغبديثة قد تطور ذوقها, وتطورت حاجتها الفنية, وأصبح  (د 
النظرة الشاملة, وال يسيغ الوقوف طويال عند اعبزئيات, التناول الفٍت يؤثر 

وإذن ينبغي أن تساير البالغة ىذا التطور, فال تقف ببحثها عند اللفظ 
واعبملة, بل تتجاوز ىذه الدوائر الضيقة إذل دائرة تتسع للصورة, والفقرة, 
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والقطعة, واؼبقالة, والقصة, فهذا أجدى على األدب, وأدعى إذل إمتاع 
  6ب وخباصة كبارىم.الطال

وىناك بعض األسس العامة األخرى اليت ينبغي أن يدركها معلم اللغة 
 العربية

 وصل البالغة بالنصوص األدبية والنقد (أ 

 تفهيم النصوص األدبية (ب 

 اإلفادة من البالغة العامية لتدريس بالغة الفصحى (ج 

 الربط بُت الوحدات البالغية (د 

 التدريب البالغي (ه 

 لتجلية ما يف النص من ظواىر البالغية أن يعتمد على التالميذ (و 

 اغبرص على غرباز العالقة البالغية واعبانب النفسي واإلجتماعي (ز 

 أن يكشف اؼبعلم يف معاعبتو لدروس البالغية عن مالءمة مكرة النص. (ح 

 هداف تعليم البالغةأ .4

األىداف يف تدريس البالغة تعد أساسا ألىداف ندريس البالغة اليت 
 ن وىي:يوصي هبا اؼبتخصصو 

تذوق األدب, وفهمو فهما دقيقا ال يقف عيد تصور اؼبعٌت العام للنص  (أ 
 بل يتجاوره إذل معرفة اػبصائص واؼبزايا الفنية لو.

الكشف عن نواحي اعبمال الفٍت يف األدب طريق معرفة اسرار ىذا  (ب 
 اعبمال, مصدر تأثَته يف النفس.

                                                             
 314-329(, 1119عبد العليم إبرىيم, اؼبوجو الفٍت, )مصر: دار اؼبعارف,  6
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وما يصوره عن  فهم مايدل عليو النص من ضروب اؼبهارة الفنية لالديب (ج 
 نفسية, ولون عاطفتة.

تنمية التذوق األديب لدى الطالب, وسبكينهم من احصيل اؼبتعة  (د 
واإلعجاب دبا يقرؤون من االثار األدبية الرائية, وسبكينهم من إنشاء 

 الكالم اعبيد دبحاكاة النماذج االدبية البلغية.

ىم بطريقة سبكُت التالميذ من استعمال اللغة يف نقل أفكارىم إذل غَت  (ه 
 تسهل عليهم إدراكها وسبثلها.

تنمية قدرة التالميذ على اإلنشاء الصحيح وإذل الطرق اؼبختلفة لتأليف  (و 
  7الكالم البليغ الذي يؤثر يف النفس.

 ىي: لوأىداف تدريس البالغة عند زكريا إظباعي
إعداد الطالب على وجو ديكنو من الوقوف على أسرار اإلعجاز القران  (أ 

 .وراك صبالالكرًن و إد

إقداره على تذوق صبال اغبديث النبوي و اعبيد من كالم العرب شعرا و  (ب 
 نثرا.

ميل وتدريبهم على األستفادة ف الطالب صفات االسلوب العريب اعبتعري (ج 
 منها يف تقوًن تعبَتىم.

كنهم من اإلستماع دبا يقرأون من تنمية الذوق الفٍت لدى الطالب وسب (د 
 االثر االدبية اعبملية.

                                                             
 189حنان شرحان النمري, اجراء تدريس فنون اللغة العربية, ص.   7
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اك اػبصائص الفنية للنص األديب, ومعرفة ما يدل عليو من نفسيو إدر  (ه 
األديب, وما يًتكو من اثر يف نفس السامع أو القارئ وتقوًن النص تقودياً 

 8فنيا.

 ما يارل:كوأما عند إبراىيم ؿبمد عطا فأىداف تدريس البالغة  

صبيع فهم اإلعجاز من القران الكرًن, ألن إعجازه يف وفاء الداللة منو يف  (أ 
 األحوال: منطوقة ومكتوبة ومسموعة.

حسن اختيار األلفاظ, والتقائها, وجودة رصفها وتركيبها, عن طريق كثرة  (ب 
 اإلحتكام باللغة العربية الرفيعة

تنمية الذوق السليم,  وذلك باإلحتكام إذل الضوابط البالغة اليت وصل  (ج 
 إليها البالغيون األقدمون واحملدثون.

ألسلوبية, اليت زبطي بالقبول والرضا من قبل مشتغلُت اإلىتمام بالظواىر ا (د 
 بالبالغة, واؼبختصُت يف اللغة العربية, وضمها إذل اؼبباحث البالغة اػبرى.

اغبفظ على اؼبباحث البللغية, اليت وصل إليها اؼبتأخرون, ووصل القدًن  (ه 
 باعبيد.

اإلسهام يف عملية النقد األديب, يف ضوئي إمداد ىذا النقد ليشمل  (و 
حقائق علم اإلجتماع, ونتائج علم النفس, وشبرات الفلسفة, وركائز من 

 فروع اؼبعرفة اؼبختلفة.

                                                             
  251زكريا إظباعيل, طرق تدريس اللغة العربية, ص.   8
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اإلفادة منها يف دعم اغبجة, وتقوية اؼبعٌت, وربريك اؼبشاعر للعمل عن  (ز 
القتناع, عن طريق مالحظة وجو الشبو يف التشبيو واإلستعارة, أو يف 

  9 الكتابة.اللجوء إذل عالقة اللزوم العر يف اللغوي يف

 وأما عند طو علي حسن الدؼبي فأىداف تدريسالبالغة إذل ما يأيت:

معرفة الطالب بشكل موجز البالغة العربية من الناحية التارخيية ويعض  (أ 
 البالغيُت اؼبشهورين ومصنفاهتم البلغة.

 إؼبامو بالبيان العريب وقدرتو ومواطنو يف النصوص األدبية. (ب 

 ية واإلنشائية.إؼبامو دبعٌت اعبمل اػبرب  (ج 

 قدرتو على تبُت العالقة بُت اللفظ واؼبعٌت مساوة وإجيازا وإطنابا. (د 

 قدرتو على تبُت العالقة بُت الًتكيب اللغوي واؼبعٌت. (ه 

 12إؼبامو ببعض ما حيسن الكالم العريب معنا ولفظا. (و 
 طرائق تدريس البالغة .5

 (Deduktifالطريقة القياسية أو اإلستداللية ) ( أ

ة. اسية فتعتمد على ذكر القاعدة البالغة مباشر أما الطريقة القي
التدريبات عليها يف ما بعد. وتتلخص  ومن مث توضيحها باألمثلة لتأيت

 خطواهتا فيما يأتى:
 التمهيد (1

                                                             
 312-311م(, صز 2226يم ؿبمد عطا, اؼبرجع يف تدريس اللغة العربية, )القاىرة: إبراى  9

طو علي حسُت الدؼبي وسعاد عبد الكرًن الوائلي, اللغة العربية منهجها وطرائق تدريسها,   12
 242ص. 
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وىي اػبطوة الىت هتيأ فيها الطلبة للدرس اعبديد. وذلك بالتطرق اذل 
ع الدرس السابق, وبذا يتكون لدى الطلبة خالل ىذه اػبطوة الذاف

 للدرس اعبديد واإلنتباه إليو

 عرض القاعدة (2

تكتب القاعدة كاملة وؿبددة وخبط واضح ويوجو انتباه الطلبة 
كبوىا, حبيث يشعر الطالب أن ىناك مشكلة تتحدى تفكَته, أنو 
جيب أن يبحث عن اغبل, ويؤدي العلم ىنا دروا بارزا ومهما يف 

إذا كانت مطولو  التوصل إذل اغبل مع الطلبتو. ويالحظ أن القاعدة
ديكن ذبزئتها أو تقسمها على اىتمام تناول اؼبعلم كل قسم منها 

 بوصفة قاعدة مستقلة.  

 تفصيل القاعدة (3

يطلب اؼبعلم يف ىذه اػبطوة من  ،بعد أن يشعر الطلبة اؼبشكلة
الطلبة اإلتيان بأمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا تاما, فإذا عجز 

اؼبعلم أن يساعدىم يف ذلك, بأن يعطي  الطلبة إعطاء أمثلة فعلى
اعبملة األوذل ليعطي الطلبة أمثلة أخرس قياسا على أمثال أو أمثلة 
اؼبعلم, وىكذا يعمد ىذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها يف 

 ذىن الطالب وعقلو.

 التطبيق (4

ة يجة لألمثلة التفصيليوجدواىا نت ةالب بصحة القاعدطبعد شعور ال
ىذه القاعدة. ويكون  ىأن الطالب ديكن أن يطبق عل ثحيالكثَتة 

ذلك بأثارة اؼبعلم لألسئلة أو أعضاء أمثلة عربية أو التمثيل يف صبلة 
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مفيدة وما إذل ذلك من القضايا التطبيقية اليت ؽبا عالقة بفحص 
  11القاعدة واكتشاف لو على الطالبة.

 (Induktifالطريقة اإلستنباطية أو اإلتقرائية ) ( ب

تستنتد ىذه الطريقة إذل أساس فسلفي مؤداه أن اإلستقراء حيث 
ىو األسلوب الذي يسلكو العقلفي تتبع مسار اؼبعرفة ومدارجها ليصل بو 
إرل اؼبعرفة يف صورهتا الكلية بعد تتبع أجزائها وعليو فهدف ىذه الطريقة 
ىو الكشف عن القواعد واغبقائق واستخدام اإلستقصاء يف تتبعها 

 ها. وتتخلص خطوات الطريقة اإلستقرائية دبا يأيت:والوصول إلي
 التمهيد: (1

ويف ىذه اػبطوة يهيئ اؼبعلم الطالبو لتقبل اؼبادة اعبديدة, وذلك 
عن طريق القصة أو اغبوار أو بسط الفكرة, حبيث تثَت يف نفوس 

كريات اؼبشًتكة, فتشهدىم إذل تعلق بالدرس, وىي 1الطالب ال
ط النجاح وسبيل فهم الدرس اساسية الهنا واسطة من وسائ

وتوضيحة, ويف ىذا اػبطوة أيضا حيمل اؼبعلم الطالب على التفكَت 
فيما سيعرضو عليهم من اؼبادة, وقد يكون بإلقاء أسئلة تدور 
للدرس السابق. إذ يصبح الطلبة على علم من الغاية من الدرس 
ويكون ذىنهم إستعاد بعض ما يعرفونو من اؼبعلومات السابقة, مث 
يوّجو لنتباىهم وتفكَتىم إذل اػبطوة الالحقة, وهبذا فإن التمهيد لو 
وظائف من أمهها: جلب انتباه الطالبة إذل الدرس اعبديد, وإزالة ما 

                                                             
سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي, طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبَت بُت التنظَت والتطبيق,  11

 52-49. ص
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علق, باذهنم من أمور, ردبا تشغلهم عن الرب اعبديد, وربط 
اؼبوضوع بالدري اعبديد,وتكوين االفع لدى الطلبة باذباه الرس 

 اعبديد.

 العرض (2

 ىذا اػبطوة يتحدد اؼبوضوع خبيث يعرض اؼبعلم عرضا سريعا ويف
اؽبدف يريد وصول الطلبة إليو. فهو أي )العرض( مادة تربط ما 
سبق من معلومات دبا غبق, وىو يدل على براعة اؼبعلم, ففيو يعرض 
اؼبعلم اغبقائق اعبزئية أو األسئلة أو اؼبقدمات, وىي اعبمل أو 

ص الدرس اعبديد, وتستقراء األمثلة عادة من األمثلة البالغية الىت زب
الطلبة أنفسهم دبساعدة اؼبعلم الذى يوجد مواقف معينة داخل 
الصف تساعد الطلبة على الوصول إذل األمثلة اؼبطلوبة, عل أن 

 خيتار اؼبعلم أفضل ىذه األمثلة ويكتبها على السبورة.

 الربط و اؼبوازنة (3

ها, وتعٌت اؼبوازنة بُت ما ويف ىذه اػبطوة تربط األمثلة عم بعض
تعلمو الطالب اليوم وبُت ما تعلمو باألمس, فاؽبدف من عملية 
الربط ىو أن تتداعى اؼبعلومات وتتسلسل يف ذىن الطالب, وبعد 
إجراء عملية اؼبوازنة واؼبقارنة و تدقيق األمثلة و اظهار العالقات فيما 

لتالية, ىي بينها بصبح ذىن الطالب مهيئا لإلنتقال إذل خطوة ا
 خطزة اغبسم واستنتاج القاعدة.

 استنتاج القاعدة: (4

يف ىذه اػبطوة يستنتج الطالب بالتعاون عم اؼبعلم وفبا عرض عليو 
يف اعبرس قاعدة ىي وليدة فهم القسم األعظم من الطالب للدرس 
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وليست معلقة ؽبم تلقينا. فالقاعدة ىي زبدة ما بلغ إليو السعي من 
عدة الىت توضل اليها الطالب غَت مًتابطة من الرس, وقد تكون القا

الناحية اللغوية, ولكنها مفهومة يف ذىن الطالب ودور اؼبعلم ىنا 
هتذيبا وكتابتها يف مكان بارز من السبورة, وباستخدام وسائل 
اإليضاح مناسبة. وجيب ىنا على اؼبعلم أن يتثبت أن القاعدو 

يستطع عدد كبَت  أصبحت ناضجة يف أذىان معظم طالبة, فاذا دل
من الطلبة التوصل إذل القاعدة جيب على اؼبعلم ذكر أمثلة أخرى 
مساعدة أو إعادة الدرس بتوضيح األمثلة بشكل أفضل لكي 

 تستنتج القاعدة استنجاجا صحيحا. 

 الطبيق (5

إن ىذه اػبطوة ىي يف الواقع فحص لصحة القاعدة ومدى رسوخها 
ة اؼبوضوع جيدا استطاعوا أن يف أذىان الطالبة فإذا ما فهم الطالب

 12يطبقوا عليو تطبيقا جيدا.
 

 كتاب الجوهر المكنون .6

 عن اؼبؤلف ( أ

 اظبو و لقبو (1

ىو زيد عبد الرضبن بن أيب عبد اهلل الصغَت بن ؿبمد بن عامر 
األخضري. أما لقبو فقد اختلف يف سبب تلقيبو باألخضري, فقيل: إنو 

بة إذل فرع من قبيلة تثبة إذل جدٍة لو من بطن "ىضَتة", وقيل: نس
                                                             

سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي, طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبَت بُت التنظَت والتطبيق,  12
 52-51ص. 
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"رباح" يقال لو "أخضر" أو "األخضر", وقيل: نسبة إذل اعببل 
األخضر, وقيل غَت ذلك, وقد قال األخضري عن نفسو عند شرحو 

 لقولو يف السلم اؼبنورق: 
 لرضبة اؼبوذل العظيم اؼبفتقَت  نظمو العبد الذليل اؼبفتقر

 األخصري عابد الرضبن ........ إخل ما نصو:
تعريف لنسبنا على ما اشتهر يف ألسنة الناس, وليس كذلك بل  وىو

اؼبتواتر عن أعارل أسالفنا وأسالفهم أن نسبنا للعباس بن مرداس 
 13السلمي

 مكان ولده وحالو (2

( الواقعة Ben Thiousولد اؼبؤلف رضبة اهلل يف بنطيوس )
, وكانت والدتو يف السنُت األوذل من حكم األتراك للجزائر ه 922

(Algeria وفبا يدلنا على تاريخ مولده قولو يف منظومتو. وافقت ,)
بداية اغبكم العثماين على  ه 922والدة الشيخ األخضري سنة 

 اعبزائر. وقد عرف ذلك العصر بعصر االضطراب السياسي.
اختلط اجملتمع اعبزائري يف القرن الذي عاض فيو األخضري عل طوائف 

تلك الطوائف: أصحاب السلطة متنوعة أثرت يف ذلك اجملتمع, فمن 
العثمانيون, واألندلسيون الفارون بدينهم بسبب االضطهاد اإلسباين, 
والنصارى سواء كانو أسرى أو ذباًرا, ويهود اؼبغرب, ىذا باإلضافة إذل 

 السكان السابقُت من الرببر والعرب.
                                                             

ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح اعبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن  02
ية )الكتوراه(, )مدينة: ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼب 952األخضري )ت 

 18ه(, ص.  1429-1432
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 –رغم ضعف القران العاشر الالذي عاش فيو األخضري 
فإن اعبزائر كانت ربظى حبركة ثقافية  –م األوذل نسبة إذل قرون اإلسال

تتمثل يف دروس العلم يف اؼبساجد والزوايا, ويف ظهور عدد من العلماء 
يف ذلك البالد, ومع ذلك فقد انتشرت يف ذلك العصر اػبرافات 
والبداع, وكثر مدعو الوالية, وقد اىتم األخضري برد كيد ىؤالء إذل 

لية ومن خالل بعض تالفيو, كماانو وقع كبورىم من خالل موافقو العم
يف بعض البدع والزالت كما سيتبُت من خالل  –عن اجتهاد  –معهم 

 ترصبتو يف األسطر األتية.
وقد نشأ األخضري يف بيت علم وصالح فقد كان كل من 
جده وأبيو و أخيو األكرب من اؼبشتغلُت بالعلم, بل "من أسرة علمية 

وقد تتلمذ اؼبؤلف على بعض أفراد عائلتو   توارث أفرادىا العلم قرونا"
كما سيأيت يف ذكر شيوخو, وكان ؽبذه البيئة أكرب األثر عليو, كما ىو 
واضح من سَتتو واىتماماتو العملية وجهوده اإلصالحية اليت سيأيت 

  14اإلشارة إليها.
ولعل أقوى ما ديكن أن يستدل بو اؼبؤخرون بأن الوفاة كانت 

د األفاضل وجدما يدل على أنو تويف سنة ىو أن أح ى 983سنة: 
إحدى وشبانُت وتسعمائة, إذ عثر تأليف لو نظم فيو األجرومية يف 

 ختامو:
 

                                                             
ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح اعبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن   03

ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼبية )الكتوراه(, )مدينة:  952األخضري )ت 
 22-22ه(, ص.  1429-1432
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 بأفضل الشهور شهر الصوم وقد فرغت من صبع الّنظم 
 عمائة ؿبصلةمن بعد تس من ستة ألربعُت مكملة
  15فلبٍت العشرين عذر متجة وإن عٌّت هبا عذول منتبة

ن عمره كان عشرين سنة عندما فرغ من نظم فهو ينص على أ
أرجوزتو يف رمضان سنة تسعمائة وأربعُت للهجرة, وبعد ىذا التنصيص 
من األخضري فال عربة دبن خالفو, أما وفاتو فال بد من إطالة الكالم 
عليها لوجود قولُت مشهورين يف كتب الًتاجم, ىذا مع كون الفرق بُت 

يؤرخ اخرون  ى953البعض لوفاتو بسنة:  القولُت كبَتا جدا,فبينما يؤرخ
وقد كانت وفاة األخضري يف قرية كجال جنوب شرقي  ى983بسنة: 

 16مدينة سطيف.
 أخالقو وصفاتو (3

من اؼبهم يف الًتصبة العلماء ذكر أخالقهم وصفاهتم, ذلك أهنا 
من أكرب ما يدفع طالب العلم لالنتفاع دبا تركوه من مؤلفات واثار, كما 

ق والصفات نافعة جدا يف تقوًن سلوك طالب العلم من أن تلك االخال
 خالل االقتداء هبم.

 الورع وحفظ اللسان عن كل ما من شأنو أن يضر اإلنسان (أ 

 اغبرص على نفع طلبة العلم, (ب 

                                                             
بن ناصر األخضري, الضياء على الدرة البيضاء, )اؼبدينة: مطابع الرشد:  عمار اؼبختار  04

 169(, ص. ه1412
ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح اعبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن   05

ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼبية )الكتوراه(, )مدينة:  952األخضري )ت 
 28ه(, ص.  1429-1432
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 األمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر بالقلم واللسان واليد (ج 

 الزىد يف الدنيا وقد وصفو بو غَت واحد (د 

 و كان ؾباب دعوةذكر بعض من ترجم لو أن  (ه 

 17العبكرية و النبوغ.  (و 

 شيوخو تالميذه (4

وقد كان من عادة العلماء يف عصره وبيئتو كتابة أثبات بأظباء 
شيوخهم لكن مثل ىذا لثبت دل يعرف عن األخضري, وفيما يلي ذكر 

 مشايخ األخضري الذين وقفت على تلقيو العلم عنهم:
لومات عنو جده ؿبمد بن عامر األخضري, ودل أصل إذل اؼبع (1

 سوى أنو لو صبعا لبعض الفتاوى الفقهية.

والده الصغَت, ومن اؼبعلومات القليلة اليت وصلت عنو أنو كان  (2
رجال مصلحا حارب بدع الصوفية بكتاب ألفو كما وضع حاشية 
على ـبتصرحا ؼبا غمض من ألفية ابن مالك, ومن العلوم اليت 

رحة للدرة يف درسها عل والده اغبساب والفرتئض كما نص يف ش
 باب الوصايا.

 اخو ه الشقيق أضبد األخضري. (3

وىو عادل  - ه963الشيخ ؿبمد بن علي اػبرويب اؼبتو يف سنة  (4
مشهور وأغلب مؤلفاتو كانت مركزة على األوراد واألدكار وعلوم 

 التصوف, وقد تلقى اؼبؤلف الطريقة الشاذلية عنو

                                                             
ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح اعبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن   01

ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼبية )الكتوراه(, )مدينة:  952األخضري )ت 
 32ه(, ص.  1429-1432
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و من م, وى1583 - ه962الشيخ عمر الوزان اؼبتوىف سنة  (5
 18علماء قسنطينة البارزين يف القرن العاشر اؽبجري.

الشيخ عبدالرضبن بلقرون: وىو رجل صاحل من العلماء الزاىدين  (6
 يف قرية "ليشانة"

شغل األخضري معظم وقتو بالتدريس وقد وفد عليو كثَت 
 الطالب من أما كن ـبتلفة. وفيما يلي أظباء عدد قليل من طالبو وىم:

 بد العزيز بن أضبد بن مسلم الفارسيالشيخ أبو فارس ع (1

 الشيخ عبد الكرًن الكون (2

 الشيخ إبراىيم قدورة والد سعيد قدورة (3

 طالب من بلدة تفلفل كان ينسخ كتب األخضري (4

 19رجل صاحل من بلد فرفار إحى قرى لبزاب. (5

 فاتونمص (5

وعمره عشرون سنة,  ه939ألف السراج يف ذي القعدة سنة  .1
 فقد قال يف أخرىا:

 فالعذر حق البن عشرين سن        ارف فاستحسنووإن ؤاه ع
 فراغنا من صبع ذا التأليف يف شهر ذي القعدة يف اؼبصيف

 من بعد تسعمائة قد انقضت         سنة تسع وثالثُت مصت

                                                             
 522-354, ص. 2, ج. ايفتاريخ اعبزاءر الثقعبد القاسم سعد اهلل,   08
ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح اعبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن   09

ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼبية )الكتوراه(, )مدينة:  952األخضري )ت 
 42-35ه(, ص.  1429-1432
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وعمره عشرون سنة,  ه942ألف الدرة البيضاء يف رمضان سنة  .2
 وقد مصت اإلشارة إذل أبياتو قبل قليل

وعمره إحدى  ه941 أوائل ؿبرم سنة ألف السلم اؼبرونق يف .3
 22عشرون سنة.و 

 كتاب اعبوىر اؼبكنون ( ب

فإنو مشتمل على غالب قواعد التلخيص, وؿبتو على جواىر تامة 
اعبمال بديعة التلخيص, وكانت اعمال عبد الرضبن األخضري يف اؼبنطق 

غة ايضا, واغبساب ؿبل درس وتعليق من بعد كان نضمو وشرحو يف البال
فقد نظم األخضري اعبوىر اؼبكنون يف علمي البيان واؼبعان مث شرحو بنفسو 
شرحا كبَتا فاق فيو تلخيص اؼبفتاح. ورتب األخضري مؤلفتو مثل ترتيب 
التلخيص وىو ـبتصر اػبطيب القزويىت للقسم الثالث من اؼبفتاح 

من للسكاكى. وألف اعبوىر اؼبكنون يف القرن التاسع لدعواة بعض 
الطالب اليو ان يبحر قواعد مفيدة يف البالغة فجاء برجر يف مائتُت إحدى 
وتسعُت ابيات والرجز اقرب االوزان الشعرية اذل التثر اجزاؤه مستفعلن ست 

وتضمن اعبوىر اؼبكنون على الديع, وتفصيل االبواب يشتملها   21مرات.
 كل الفن مايلي:

 
 

                                                             
عبوىر اؼبكنون يف صدف الثالثة الفنون لعبد الرضبن ؿبمد بن عبد العزيز عمر نصيف, شرح ا  11

ه( دراسة وربقيقا, رسالة علمة مقدمة لنيل درجة العاؼبية )الكتوراه(, )مدينة:  952األخضري )ت 
 51-45ه(, ص.  1429-1432

 (1938رح حلية اللب اؼبوصون, )مصر: مصطفى البياىن, شالدمنهوري,   21



11 
 

 علم اؼبعاين . أ

ًتاكيب اللغوية )النحوية من يتناول علم اؼبعاين حصائص ال
حيث داللتها على اؼبعٌت(, ودبعٌت أخر اختيار الًتكيب اللغوي 
اؼبناسب للموفق. وعلم اؼبعاين يرشداؼبرء إذل الطرقة اليت سبكنو من 
صبل الصورة اللفظية أقرب ما تكون داللة على الفكرة اليت زبطر يف 

عٌت اؼبراد, دبعٌت أنو وىو الذي حيًتزبو عن اػبطأ يف تأدية اؼب 22ذىنو.
يبُت اػبصائص اليت جيب أن جيري عليها االسلوب العريب ليكون 
مطابقا ؼبقتضى اغبال, وقد تناول البالغيون يف ىذا العلم أنواع 
الًتاكيب من إثبات ونفي واستفهام, ونطروا فيو من جهة األسلوب, 

ن العلم ووصفو, وطرق التعبَت بو, وتقدًن, وتأخر. علم اؼبعاين فهو إذ
الذي تعرف بو اؼبعاين اليت يصاغ ؽبا الكالم, وىذه الدراسة للمعايت 
تبدو أكثر صلة دبيدان النحو, فعلم اؼبعاين وثيق الصلة بالنحو, وإن 
اختلفا يف ىدف الدراسة وطبيعية التناول, فالنحو ينطلق من البيان 

   23للوصول منها إذل غايتو من اؼبعاين.

 علم البيان . ب

ن ىو استخضار الصور البديعية وربط العاين اجملردة وعلم البيا
باحملسوسات, دبعٌت أن علم البيان خيتص بدراسة الصور اػبيالية اليت 

وىو إيراد  24تعرب عن اؼبعٌت وتثَت يف الذىن ذكريات ذبارب ؿبسوسة.
اؼبعٌت الواحد بطرق ؿبتلفة, بالزيادة يف وضوح الداللة عليو والنقصان, 
                                                             

  247ة العربية, ص. زكريا إظباعيل, طرق تدريس اللغ  11
 187-186حنان شرحان النمري, اجراءات تدريس فنون اللغة العربية, ص.   12
 248زكريا إظباعيل, طرق تدريس اللغة العربية, ص.   13
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غيون يف ىذىا العلم التشبية واإلستعارة والكناية واجملاز وقد تناول البال
اؼبرسل, لتبصَت الدراس باألساليب اؼبتنوعة اليت تؤدي هبا الفكر 
الواحدة, وتعريفو مىت حيسن بالكتاب أن يذكر الكالم اغبقيقي دون 
ؾباز, ومىت يكون اجملاز أوقع يف النفس وأصبل يف تأدية اؼبعٌت, و علم 

و إيراد اؼبعٌت الواحد بطرق ـبتلفة, وموضوعو اللفظ البيان يعرف ب
العريب, من حيث التقاوت يف وضوح الداللة بعد رعاية مقتضى 
اغبال, فهو قريب من اؼبدراسة اؼبعجمية من حيث النظر يف العالقة 

 بُت الكلمة ومدلوؽبا. 

 يعدعلم الب . ت

ء علم البديع يف تناول العالقة بُت أجزاء اعبملة أو الفقرة صوا
وىو العلم  25عالقة صوتية أو معنوية, عالقة تناسب أم عالقة تضاد.

الذي يعرف بو وجوه ربسُت الكالم بعد مطابقتو ؼبقتضى اغبال, 
ووضوع الداللة عليو, ويف ىذا التعريف إشارة واضحة أذل طريف علم 
البديع ومها: اؼبعنوي, التحسُت اللفظي, فموضوع علم البديع يركز 

سنات اليت يتحقق اؼبعٌت بدوهنا, ولكنو حيسن هبا, على دراسة احمل
وترتبط ؿباور البديع بالعالقات اعبمالية, واغبقيقية, واجملاز ومن 
مباحث التوافق والتضاد, والًتتيب والتشويش, واعبمع والتفريق, 

  26والزيادة والنقص.

                                                             
 248زكريا إظباعيل, طرق تدريس اللغة العربية, ص.   14
 187حنان شرحان النمري, اجراءات تدريس فنون اللغة العربية, ص.   15
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ولعل مسبق يشَت إذل اإلرتباط الوثيق بُت علوم البالغة 
عاين يركز على مطابقة اؼبعٌت ؼبقتضى اغبال, واألحًتاز الثالثة, فعلم اؼب

عن اػبطأ يف تأديتو, يف حُت يركز علم البيان على إيراد ذلك اؼبعٌت 
اؼبطابق ؼبقتضى اغبال بطرق ـبتلفة توجب على اغباذق يف البالغة أن 
يستخدام اؼبسنات البديعية اليت يتحقق اؼبعٌت بدوهنا, ولكنو هبا يكون 

, على أاليقتصر اغبسن على األلفاظ يف ذاهتا, وحسن أصبل وأحسن
تأليف الكالم ونظمو, بل جيب أن يضتمل اغبسن اؼبعٌت الذي تؤلف 

    27األلفاظ لبيانو.

 

 عناصر العملية التعليمية .ب 
تتضمن العملية التعليمية ؾبموعة من العناصر واؼبهمات اليت تقوم فيما بينها 

اية نظامنا تربويا متكامل اللبنات للوصول إذل عالقات تفاعلية حبيث تشكل يف النه
ربقيق أىداف اؼبنظومة الًتبوية، وكذلك لتهيئة جيال متعلما يساير ركب التطور 
العلمي والثقايف قادرا على خدمة ؾبتمعو، وطاؿبا إذل مستقبل زاىر فبلوء باإلقبازات 

لتعليمية يف اختلف علماء الًتبية القائمون على تطوير العملية او  .والنجاحات
 :تعريفهم ؽبا حيث ينظر ؽبا

عملية تنظيمية لإلجراءات اليت يقوم هبا اؼبعلم داخل غرفة الصف وخاصة لدى "
عرضو للمادة الدراسية وتسلسلو يف شرحها، ودبعٌت آخر فهم يرون أن العملية 

                                                             
 188-187شرحان النمري, اجراءات تدريس فنون اللغة العربية, ص.  حنان  11
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ما التعليمية ما ىي يف جوىرىا إال عملية تنظيم حملتوى اؼبادة اؼبدروسة، واليت دليل 
  28."تأخذ شكل التسلسل اؽبرمي

 :وتتكون العملية التعليمية من عدة عناصر تعد أساسا لنجاحها وىي كالتارل
 المعلم .1

للمعلم دور أساسي وفعال يف العملية التعليمية، إذ يستطيع خبرباتو وكفائتة أن 
حيدد نوعية اؼبادة الدراسية واذباىاهتا وتبسيطها على فكر اؼبتعلم ودور اؼبعلم 
ليس مقتصرا على حشو اؼبتعلم باؼبعلومات ولكن العربة ىي إعداد للمستقبل 

 :إعدادا سليما ولذلك ال بد أن توفر يف اؼبعلم شروط ىي
أن يكون متخصصا ملما بكل مفاىيم التدريس، ونظريات التعلم  (أ 

  29.مستخدما طرائق إسًتاتيجية تتالءم وطبيعة اؼبادة الدراسية
اديا، حبيث يوفر جو التعلم ، إدارتو لنشاطات أن يتقمص اؼبعلم دورا قي (ب 

 .اغبجرة الدراسية
توفَت اعبو اؼبناسب يف الصف، من خالل تكوين عالقات اجتماعية وكذا   (ج 

 .كشف ميول واذباىات اؼبتعلم ومساعدتو على تنمية قدراتو
 .القدرة على التعبَت والتوضيح واالستمتاع (د 
لى فهم التلميذ أو عدم القدرة على التعرف على الكلمات اليت تدل ع (ه 

 .فهمو
 .القدرة على البحث واالطالع اؼبستمر (و 

                                                             
دار الشروق للنشر والتوزيع، : القاىرة)، النظرية في التدريس وترجمتها ،أفنان نظَت دروزة 18
 .44د،س(،ص
(، 2223دار الشروق للطباعة،  :اؼبنارة) المدخل الى التدريس،سهيلة ؿبسن كاظم القتالوي،  19

 .42ص
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القدرة على طرح األسئلة وإتاحة الوقت للتفكَت واحتمال تأجيل  (ز 
 .االستجابات

 32.القدرة على إدراك الفروق بُت التالميذ وتقدير سلوكهم (ح 
حثون وؼبا كان اؼبعلم ىو صانع اؼبتعلم، والقطب الفعال يف العملية فقد قام البا

خالل التصف األول من القرن العشرين بدراسات كثَتة حاولت ربديد مالؿبو 
من ذبميع صفاتو العقلية والنفسية واالجتماعية، حيث ساد يف الثالثينات توجو 
ينطبق عن كون فاعلية التعليم ىي من اآلثار اؼبباشرة لشخصية اؼبعلم 

 وخصائصو اعبسمية والنفسية.
ست خصائص للمعلم  ( welker ) "حدد "والكر وانطالقا من ىذا التوجو

، اعباذبية، التكيف واؼبرونة، اغبماس (،)ضبط النفس اؼبراقبة الذاتية :الناحج ىي
 31.بعد النظر ،العقل يف اغبكم

 اؼبتعلم .2
يعد اؼبتعلم ؿبور العملية التعليمية اليت تتوجو إليو عملية التعليم لذلك 

تنظر إليو من خالل خصائصو اؼبعرفية فإن التعليمية تبدي عناية كربى لو ف
والوجدانية والفردية يف ربيد العملية التعليمية وتنظيمها ،وربديدىا أىداف 
التعليم واؼبراد ربقيقها فيو فضال عن مراعاة ىذه اػبصائص يف بناء احملتويات 

 32.التعليمية، وتأليف الكتب واختيار الوسائل التعليمية وطرائق التعليم
                                                             

، (1995، 4عادل الكتب، ط: القاىرة) ،المناهج بين النظرية والتطبيق ،سُت اللقاينأضبد اغب 21
 .233ص

 .84. ،ص(1991قصر الكتاب، البليدة، :اعبزائر)، تحليل العملية التعليمية، ؿبمد دريج 20
 ،(2222 دار ىناء للنشر، :لبنان)، دراسات في تاريخ الفكر الفكر التربوي سيد ابراىيم اعبيار، 21

 . 288. ص
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ئص اليت جيب توفَتىا يف اؼبتعلم حىت يكون قادرا على عملية ومن بُت خصا
 :التعلم ما يلي

النضج: ىو عملية منو داخلية تشمل صبيع جوانب الكائن اغبي وحيدث  (أ 
بكيفية غَت شعورية فهو حدث ال إرادي يوصل فعلو بالقوة خارج إرادة 

نفعارل، الفرد وديس ىذا النضج اعبوانب التالية: النمو العقلي، النمو اال
 .النمو اؼبعريف، النمو االجتماعي

االستعداد: يعرف بأنو مدى قابلية الفرد للتعلم، او مدى قدرتو على  (ب 
ويعد  33.اكتساب سلوك او مهارة معينة إذ ما هتيأت لو الظروف اؼبناسبة

االستعداد أىم عامل نفسي يف عملية التعلم ألنو يف غالب ىذا العامل 
 .والتعلم ؾبرد جهود مبذولة ىدرا اؼبساعد يبقى فعل التعليم

الدافع: والدافع يف أبسط تعريفاتو ىو حالة داخلية مرتبطة دبشاعر الفرد  (ج 
توجو كبو التخطيط للعمل مهما حيقق مستوى ؿبدد من التفوق يؤمن بو 

فالدافع إذن، عامل يهدف إذل استشارة سلوك اؼبتعلم  34.الفرد ويعتقده
 .رغب يف الوصول إليووتنشيطو وتوجيهو كبو ىدف معُت ي

 احملتوى التعليمي .3
ىو كل اغبقائق واألفكار اليت تشكل الثقافة السائدة يف ؾبتمع معُت 
ويف حقيقة معينة، إهنا ـبتلف اؼبكتسبات العلمية واألدبية والفلسفية والدينية 
والتقنية وغَتىا، فبا تتألف منو اغبضارة اإلنسانية، اليت تصنف غفي النظام 

 مواد مثل: اللغة ، التاريخ، اعبغرافيا... بناء الغايات واألىداف التعليمي إذل

                                                             
 .62-61.،ص( 1998الكتاب، البليدة،  :اعبزائر قصر) ،تقنيات التدليس خَت الدين ىٍت، 22
 .168. ص ،(1982دار القلم، : دمشق)، علم النفس التربوي ،رجاء ؿبمود أبوعلي 23
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اؼبتوخاة، يف حُت يبقى تنظيم احملتوى مرىون دبتطلبات العملية التعليمية وذاهتا 
 35.بأشكال العمل التعليمي

 الطريقة .4
وىي الوسيلة التواصلية والتبليغية أي إجراء عملي يهدف إذل ربقيق 

ملية التعلم، ومن الضروري أن تكون ىذه الطرائق األىداف البيداغوجية لع
التعليمية قابلة للتطرق، وان يهتم بوضع مقاييس علمية دقيقة لعملية تقوًن 

 36.اؼبهارات والعادات اللغوية اؼبكتسبة
 لبيئة الدراسيةا .5

اؼبقصود ببيئة التعلم كل العوامل اؼبؤثرة يف عملية التدريس وتسهم يف 
تعلم جري فيو التفاعل بُت كل من اؼبعلم واؼبتعلم فاؼبادة ربقيق اؼبناخ اعبيد للم

 .الدراسية، أداة اؼبعلم لرسالتو وتزيد من اعتزاز اؼبتعلم دبدرستو والوالء جملتمعو
 األىداف التعليمية .6

تعرف بأهنا التحديد السلوكي اإلجرائي لألىداف الًتبوية واليت تدل 
علم من خالل أمناط التعليم وطرقو على أمناط األداء السلوكي الذي يكتسبو اؼبت

  37.اؼبختلفة
 
 

                                                             
 .88ص.  تحليل العملية التعليمية،، ؿبمد دريج 24
الدار اؼبصرية اللبنانية،  :اىرةالق) ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،حسُت شحادة 25

 .229. ص ،(2223
 

 .88(، ص. 1998، دار الفكر، عمان: االردن ،الوسائل التعليمية والمنهج، عبد اغبافظ سالمة21
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 الدراسة السابقة .ج 

 منها البحث ىذا دبوضوع اؼبتعلقة السابقة العلمية البحوث الباحث وجد قد
: 

 تعليم" اؼبوضوع ربت ،73211242 الطالب برقم" الثالثة فضيلة" للباحثة .1
 ىداية. د للدكتور  Bahasa Arab Qur’aniكتاب باستخدام العربية اللغة

 تعليم أن فهي البحث ىذا نتائج وأما ،(والطريقة اؼبادة عن ربليلية دراسة)
 القرآن لفهم الكبار على مناسبا القرآنية العربية اللغة بكتاب العربية اللغة

 إذل التقرب على العمل ديارسون  وذبعلهم جهد وبأقلّ  وقت بأقصر الكرًن
 واغبج، الزكاة -منهم لقادرينل بالنسبة-و والصوم اػبمس الصلوات مثل رهبم
 تعليم من وىذا عباداهتم، يف يقرؤون ما معٌت يفهمون ال بأهنم اعًتافهم مع

 اللغة بكتاب العربية اللغة تعليم يكون أن ينبغى لذلك خاصة، ألغراض اللغة
 السلوكية، األىداف مثل األساسية عناصره و منهجو يطور القرآنية العربية

 الكرًن القرآن لغة بطبيعة تراعي أن اؼبستخدمة التعليم أساليب وكذلك
 .نفسها
 أما الباحث، كتب الذي العلمي بالبحث ـبتلفة السابقة الدراسات تلك

"  كتاب ربلل الباحث كتبو الذي العلمي البحث كون فهي بينهما الفرق
 ىدايات. د الدكتور لألستاذ " البديع كالم من والّشواهد للجميع البالغة

 باستخدام العربية البالغة تعليم ىف اؼبستخدمة الطريقة وكيف ؼبادةا ناحية من
. د الدكتور لألستاذ " البديع كالم من والّشواهد للجميع البالغة"  كتاب

 اؼبنهج الكفاءة أساس على الكتاب للرب السابقة الدراسة أما ، ىدايات
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 2 رقم يةاإلندونيس الدينية الشؤون وزير بتقرير ومناسب 2228 سنة الدراسي
 .2228 سنة

( باؼبوضوع تنفيذ استخدام  293211266البحث العلمي ألمي فرحتُت ) .2
كتاب اللغة العربية القرانية يف تدريس اللغة العربية القرانية لطالب الصف 

" اؼبتوسطة اإلسالمية ميجُت ظبارانج سنة 29السابع يف مدرسة "األزىر 
احثة أن تعرف تنفيذ ميالدية )دراسة وصفية(. تريد الب 2212-2213

تدريس اللغة العربية باستحدام كتاب اللغة العربية القرانية لطالب الصف 
" اؼبتوسطة اإلسالمية ميجُت ظبارانج سنة 29السابع يف مدرسة "األزىر 

ميالدية ؟ وما اؼبشكالت الىت توجد فيها. أما نوع ىذا  2212-2213
 يعٌت حبث نوعي البحث ىو حبث نوعي, وينقسم حبث نوعي إذل قسمُت

مداين وحبث نوعي مكتيب, وىذا البحث نوعي مداين. وىهو إذا كان 
 صبعالبيانات بشكل الكلمات والصور وليستا األرقام.

 وأما اػبطوات اليت يستخدمها الباحثة للتحليل البيانات فهي فيها يلي:
 تقسيم البيانات إذل الوحدات من حيث موضوعاهتا (أ 
 القصة أو اإلحصاء الوصفي تقدًن البيانات يف نصوص  (ب 
 ربليل البيانات (ج 
 تقدًن اػبالصة والنتائج. (د 

وانطالقا فبا سبق فيستخدم الباحثة ىذه الطريقة يعٍت طريقة التحليل 
النوعي لتحليل اؼبشكالت يف تدريس اللغة العربية لدرس اللغة العربية دبدرسة 

 " الثانوية اإلسالمية ميجُت ظبارانج.29"األزىر 
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حثة بتلك اػبطوات لتحليل اؼبشكالت يف تدريس اللغة وتقوم البا
العربية لفهم القران وتقسمالباحثة البيانات إذل الوحدات, ويقدم البيانات يف 

 اإلحصاء الوصفي, مث ربللها, وتقدم اػبالصة ةالنتائج.
بناء على التحليل السابق تستننجالباحثة أن تنفيذ علمية تدريس اللغة 

" اؼبتوسطة 29اب اللغة العربية القرانية يف مدرسة "األزىر العربية باستخدام كت
اإلسالمية ميجُت ظبارانج جيدا و فعال. والدليل الذي يدل عليو إرتفاع 
ربصيل تعلم التالميذ أي يستطيع التبالميذ علي فهم اؼبواد الدراسية. 

اح ويشعرون بسهولة فهم اؼبادة حىت يشارك مع معلم اللغة العربية والقيام بنج
تعلم و تدريس اللغة العربية. وىذه البيئة تدل أن تلك كتاب اللغة العربية 
القرانية مطابقة هبذه اؼبدراسة. ومن البيانات السابقة أرجو الباحثة من ىذا 
البجث كمعرفة تنفيذ كتاب اللغة العربية القرانية يف تدريس, ومشكالت 

 حيتاجون إليها.تنفيذىا يف اؼبيدان للتالميذ و اؼبعلمُت والذين 
-ربت اؼبوضوع "" تدريس البالغة 3125411للطالب صافعُت برقم القيد  .3

لتالميذ يف الصف الثاين دبدرسة العالية الدينية يف اؼبعهد -مادة التشبيو منودجا
APIK   كاذل ووعو كندال. يؤيد الباحث أن يعرف تنفيذ تدريس البالغة دبادة

كارل ووعو    APIKية الدينية يف معهد التشبيو يف الصف الثاين دبدرسة العال
 كندال. أما نوع ىذا الباحث حبث نوعي ميداين

 حيلل الباحث البيانات خيطوات. فهي:
 تقسيم البيانات إذل الوحدات من حيث موضوعاهتا (أ 
 تقدًن البيانات يف نصوص القصة أو اإلحصاء الوصفي  (ب 
 ربليل البيانات (ج 
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 تقدًن اػبالصة والنتائج. (د 
لتحليليستنبط الباحث أن ىناك مشكالت تالميذ يف وبعد أن يقوم با

عملية تدريس البالغة ؼبادة التشنبو اليت تتكون من اؼبشكالت اللغوية و 
اؼبشكالت عَت اللغوية. جبانب ذلك, فالباحث يقّدم أيضا حل اؼبسألة 

 عنهما.
ىؤالء الدراسات ـبتلفة هبذا الباحث العلمي, وأما الفرق بينها كون 

ي الذي ستكتبو الباحثة تنفيذ تعليم البالغة باستخدام كتاب البحث العلم
شرح اعبوىر اؼبكنون يف الفصل الثالث مدرسة اؽبداية العالية السلفية كراساء 
دماك. وؿبال ىذا الباحث حيتوي علي الطريقة والوسائل اؼبستخدمة لتبلغ 

ل اليت تؤثر اؼبواد, واؼبواد اؼبضمونة  يف كتاب "شرح اعبوىر اؼبكنون" والعوام
 جراية الدريس البالغة يف مدرسة اؽبداية العالية السلفية كراساء دماك.

 
 الهيكل النظري . ج

خلق  ]127األنبياء: [)وما أرسلنك إال رضبة للعلمُت(قال اهلل تعاذل 
رضبة يف األرض. وقال أيضا )وإذ قال ربك للملئكة إين جاعل يف  ليكون اإلنسان

لك العمل, حيتاج الناس إرل العلم. 1(. وليقضي 32األرض خليفة...( )البقرة: 
إحدى من الطرائق اليت توصل إليو ىي الًتبية. فتكون الًتبية امرا ىاما وضرورية يف 

 حياة اإلنسان, ألنو زاد لقيام بتلك اإلرسالية األولوىية.
الًتبية اإلسالمية يصدر إذل القران الكرًن واغبديث الشريف. كما ىو اؼبعلوم 

باللغة العربية. ينقسم كالم العرب قسمُت مها نثرا ونظما وفيهما عدد من أهنما 
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األساليب كمثل التكشبية, والكناية, واإلستعارة, واجملاز, وغَتىا. فتبحث تلك 
 األساليب يف الفن يعرف بالبالغة.

تكون البالغة أمرا ىاما ألنو مرتبط مباشر بالقرأن الكرًن واغبديث الشريف 
ستورين الرئيس اإلسالم. فتكون البالغة اؼبواد للمؤسسة الًتبوية, الذي يكونان د

 إحدى منها "اؼبعهد".
يتكون اؼبعهد اؼبطلقا من طبسة عناصر رئيسية وىي: اؼبعلم, والطالب, 
واؼبسجد, والكتاب الراث, ويف تطورة ينقسم اؼبعهد قسمُت, مها: اؼبعهد الساليف 

و اؼبعهد الذي حيفظ تدريس الكتب الًتاث  واؼبعهد اػباليف.أما اؼبعهد الساليف ى
كصميم تربيتو وال تعلم العلوم العامة يف ىذا اؼبعهد بل حيفظ التقليد القدًن. وأما 
اؼبعهد اػباليف حيافظ على القدًن الصليح ويأخذ باعبديد األصلح. تعلم يف ىذا 

حيفظ  اؼبعهد علوم عامة بالطريقة اعبماعية ويعقد اؼبدرسات حول اؼبعهد جبانب
 تدريس الكتب الًتاث.

يف اإلندونيسيا اليزال كون اؼبدرسة الساليف الذي يعلم البالغة, منها 
اؼبدرسة اؽبداية كرساك غونتور دماك. مدرسة اؽبداية يستخدم الطريقة الكالسيكية 

, وطريقة bandongan, وطريقة soroganللتوصيل اؼبواد, وىي: طريقة 
wetonanبالغة. يستخدم فيها كتب "شرح اعبوىر , والسيما يف تدريس ال
 اؼبكنون".

ومن مث رقب الباحث يف التحليل تنفيد تدريس البالغة فيها ربليال دقيقا. 
 شرح"كتاب باستخذام البالغة تعليم تنفيذفَتيد أن يكتب البحث اؼبوضوع "

 ءسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسة ثالثال فصلال في" المكنون الجوهر
 "دماك
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث و منهجه . أ

يستخدم ىذا البحث الطريقة النوعية ألن البيانات اليت مت احلصول عليها تعتمد 
على اخللفية الطبيعية يف شكل البيانات الصفية على صور كلمات مكتوبة أو منطوقة من 

 الناس والسلوكيات اليت ميكن أن تالخظ.
ولنقولينكولُت, البحث النوعي ىو البحث الذي يستخدم اخللفية فقال دينزين 

الطبيعية, بقصد تفسَت الظواىر وتأديها السماح لألساليب القائمة ادلختلفة. ومن حيث 
التعاريف األخرى, فالبحث النوعي ىو التعبَت عن البحثة النوعية اليت تستخدم مقابلة 

عر والسلوكيات من أفراد أو رلموعات من مفتوحة لدراسة وفهم ادلواقف واالراء وادلشا
 1الناس.

حصل البحث النوعي على ادلشكلة بالطريقة اإلستقرائية. ويراد بو أن ادلشكلة يف 
ىذا البحث ال تنشأ من مفاىم ونظريات, وال من فكرة وإرادة الباحث. بل على البحث 

شكلة بطريقة يبحث عن ادل أن حيضر إىل ميدان البحث, ويسكن فيو طادلا وقت معُت
    2التعامل بادلشًتك كالفرد لو الواقع الذي سيبحث.

                                                             
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kelitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2008), hal. 5 
2 Nusa Putra, Metode Penelitian Keualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hlm. 41 
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ادلنهج ادلستخدام يف ىذه الدراسة ىو منهج الظواىر, وىذا يعٌت أن الباحث مل 
ينظر إىل األعراض اليت حتدث يف ادليدان, وتقدمها على ما كان وال تتبعها أرا الباحث 

(Verstehenويف النظر إىل األعراض اليت حت .).3دث, حياول الباحث لكيال يشًتك عاظفيا 

 مكان البحث ووقته . ب

الذي يقع يف القرية كرساك, مدينة دماك, جوا  اذلداية مدرسةوقد أجري البحث يف 
  الوسطى.

قبل تأسيس ادلدرسة ألول قام من معهد اذلداية اليت وقفت يف احلجز من قبل 
كرساك دماك, تأسس ىذا ادلدرسة يف عام مدرسة اذلداية السلفية  الشيخ مصباح ادلنَت و مث 

. موقع ادلدرسة اذلداية ادلنزلية زلدودة: جبانب الغربية مع القرية كليتيو, جبانب  1161
 الشرق مع القرية دتورصا, جبانب مشال مع القرية داصون.

 األنشطة األصلية دلدرسة اذلداية يستخدم طريقة الكلسكية ولكن جبانب 
 2116دمسرب  16حىت  2116دمسرب  5أسبوع, من تاريح  3لى وقد أجري ىذا البحث ع

 مصادر البيانات . ت

ؤرة البحث ىو فرد , ب(Suharsimi Arikunto)قال سوىارسيمى أريكونتو 
ات. وليسهيل تعيُت مصادر البيانات, فينّسب إىل ثالث طباقات نأين حيصل البيا

 " يف اإلجنليزية, وىي:pحرف "
P Person- يف شكل اإلنسان, مصادر البيانات 
P Place- ,مصادر البيانات يف شكل ادلكان 

                                                             
3 Muhammad Idrus, Metode Peneliatian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2009), hlm. 246 
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P Paper-مصادر البيانات يف شكل الرمز , 
ويف ىذا البحث, يستخدم الباحث طريقة مجع البيانات, وىي مالحظة وادلقالة 

 والتوثيق. فمن مصادر البيانات ىي:
 دماك ساكاالسلفية كر  "اذلداية" يةعاللا مدرسةعملية تعليم البالغة يف  . أ

 عدد من ادلخربين, وىو: . ب
السلفية   "اذلداية" يةعاللا مدرسةاألستاذ رفيق أنوار ىو معلم البالغة يف  (1

 دماك ساكاكر 
 دماك ,ساكاالسلفية كر  "اذلداية" يةعاللا مدرسةمخس الطالب لتعليم البالغة  (2
 دماك ,ساكاالسلفية كر  "اذلداية" يةعاللا درسةأسوة حسنة كادلتخرج دل (3

 

 بؤرة البحث . ث

, وسوف تعرف أكثر وبعده مزايا وعيوب دماك ,ساكاالسلفية كر  "اذلداية" يةعاللا مدرسة
 عملية التعلم

 

 طريقة جمع البيانات . ج

 يف مجع البيانات يستخدم الباحث طريقة مجع البيانات, وىي:
 (observasiادلشاىدة ) .1

الًتكيز على شمل ادلشاىدة من يكطريقة البحث العلمية, ادلراد بادلشاىدة بأهنا 
 Metodologiواما يف كتاب ". 4ىذادلوضوع عن طريق استخدام كل األدوات

                                                             
4
 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Suatu Tindakan Dasar, (Surabaya: Sie 

Surabaya: 1996), hlm. 40. 
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Penelitian سجيل ي" ألفو خالدناربوكو بأهنا مجع البيانات من خالل مراقبة و
. طريقة ادلشاىدة مبعٌت مشاىدة ومذاكرة بنظام على 5األعراض ادلظمة بشكل منهجي

 .6ذه الطريقة مباشرة أو غَت مباشرةمظاىرة واضحة يف موضوع البحث, وتقام ى
 , وىذا يتكون من النوعُت, ومها:(Wawancara)ادلقابلة  .2

 ادلقابلة ادلنظمة ( أ

وقد أجري ىذه ادلقابلة من قبل الباحث وسائل إلعداد ادلواد مسبقا واليت ستتم 
األسئلة يف ادلقابلة. الباحث يستخدام ىذا األسلوب للحصول على ادلعلومات 

واالستعداد يف  دماك ,ساكاالسلفية كر  "اذلداية" يةعاللا مدرسةمن مدرسي ادلواد 
اليت واجهتها خالل عملية التعليم وغَت  التعليم والتعلم طبيعة البالغة, وادلشاكل

 ذلك. 

 ادلقابلة اجلماعية ( ب

ويتم تنفيذ ىذه ادلقابلة يف شكل مقابلة منظمة, مع الطريقة يشأل الباحث 
 يةعاللا مدرسةأسئلة إىل مخسة أشخاص يف وقت واحد بتدريس الطالب 

ادلعلومات . ومن ادلتوقع من قبل الباحث دماك ,ساكاالسلفية كر  "اذلداية"
يشمل أىداف التعليم البالغة, والفائدة يف التعلم, فضال عن العقبات اليت 

 واجهتها أثناء الدراسة.
 
 

                                                             
5
 Cholid Narboko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 70. 

6
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Alfabeta, 2008),  hlm 231. 
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 (Dokumentasiطريقة التوثيق ) .3

طريقة التوثيق ىي تبحث يف البيانات للمتغَتات تكون منها مذكرة, ونسخة, وكتب, 
يذ, وحتويل قيمة نتائج وجرائد, ورلالت, ومذكرة مكتوبة للمشاورة, وقيمة األسات

التالميذيف اإلمتحان أم يف اليومي وجدول األعمال وغَتىا اليت تدل على البيانات 
 7.الواقعية

 

 إحتبار صحة البيانات . ح

(, إلثبات من ىذه الدراسة ىي اليت حتدد مصداقية Moleongإىل مولييوع ) يرجع
للواقع واليت وافق عليها ادلواضيع  التنائج وتفسَتىا من خالل اعتماد النتائج والتفسَتات وفقا

 البحثية. مت استيفاء الشروط أعاله من قبل الباحثُت من خالل الطرق التالية:
 دتديد ادلشاركة .1

البحث تشكل عامال حامسا يف مجع البيانات. ال يتم ادلشاركة فقط يف وقت قصَت, 
يانات حلفية لكنو يأخذ وقتا قليال. دتديد يعٍت أن البحث وادلشاركة يف مجع الب

البحث حىت يتم التوصل إىل التشبيع. وىذا يعٍت أن الزيادة يف دراجة الثقة يف أن 
 البيانات اليت مت مجعها ميكن حتقيقو. 

 الثبات /ادلالحظات استمرار .2

مراقبة الثبات يعٍت إجياد تفسَت باستمرار بطرق سلتلفة من حيث عملية مستمرة من 
للحد من نفوذ. يبحث عن ما ميكن عدىا وما ال التحليل أو مؤقت. إجياد زلاولة 

 ميكن.

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), Cet 13, hlm. 231. 
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 (Triangulasiتثالث البيانات ) .3

ىو أسلوب لتحقيق من صحة البيانات باستخدام شيء اخر. حىت اال, تثليث ال 
تزال ىي أفضل طريقة الختبار صحة البيانات ألن الباحث تكون قادرة على إعادة 
فحص التنائج اليت توصلوا إليها عن طريق مقارنتها رلموعة متنوعة من ادلصادر, 

أجرى الباحثون عددا عن الطرق: أ.  واألساليب, أو النظريات, حتقيقا ذلذه الغاية,
طرح تشكيلة واسعة من األسئلة, ب. التحقيق مع سلتلف مصدر البيانات, ج. 
استخدام رلموعة متنوعة من األساليب من أجل التحقيق من ثقة البيانات ميكن 

 القيام بو.   

 التحقق من زميل .4

ة اليت مت احلصول عليها ويتم ىذا األسلوب من خالل تعريض النتائج ادلؤقتة أو النهائي
يف شكل مناقشات مع الزمالء, الذين لديهم نفس ادلعرفة العامة دلا لوحط, حبيث 

 ميكنهما معا مراجعة تصورات الباحث واالراء و حتليل جيري القيام بو.

 طريقة تحليل البيانات . خ

( منوذج حتليل البيانات لبحث نوعي Milesو ميلس ) (Hubermanقّدم ىويرمان )
يسمى بالنموذج التفاعلي. ينكون ىذا النموذج من ثالثة عناصر الئيسية, وىي:  الذي

 حتفيض البيانات, وعرض البيانات, واإلستنبط أو التأكد.
 خطوة مجع البيانات .1

قبل بدأ البحث حتليل البيانات على الباحث يف األوىل أن يتجاوز خطوة مجع البيانات 
بيانات بطرائق, ىم الطريقة ادلقابلة والطريقة أوال. ويف ىذه اخلطوة جتّمع الباحث ال

. فأما النتيجة من الطريقة ادلشاىدة البيانات عن عملية تعليم طريقة التوثيقادلشاىدة وال



04 
 

اذلداية  مدرسة ثالثال فصلال يف" ادلكنون اجلوىر شرح"كتاب امدباستخالبالغة 
. وأما الطريقة ادلقابلة للحصول إىل التصريح من ادلعلم أو ادلتعلم حوايل السلفية يةعاللا

اذلداية  مدرسة ثالثال فصلال يف" ادلكنون اجلوىر شرح"كتاب باستخذامتعليم البالغة 
 السلفية يةعاللا

 خطوة ختفيض البيانات .2
ادلوقع.  مسيت ختفيض البيانات بعملية اختيار أو تركيز أو تبسيط البيانات احملصولة من

جر ىذه اخلطوة باستمرار مدة جراية حبث. يقصد على ىذه اخلطوة حاد ونسيب 
 وحذف ما ال حيتاج حىت يسهل بو استنباط

 عرض البيانات .3
( عرض البيانات ادلعلومات ادلركبة اليت Milesو ميلس ) (Hubermanىويرمان )عٌت 

يفهم ماذا حيدث  ميكن هبا اإلستنباط. وبتدقيق عرض البيانات تسهل للباحث أن
وماذا يفعل. وأما ادلفهوم, يستمر الباحث حبثو أو عليو أن يأخذ التعامل بتدقيقي 

 البحث.
 التحقيق .4

وأما اخلطوة األخَت من حتليل البيانات فهو استنباط. وىذا مبعٌت استدالل من البيانات 
يالحط اليت تقّدم. ىذا يناسب بفهمالباحث وتأولة. القيام يف ىذه اخلطوة ىو أن 

 8نفس التصميمات جتّمع والبحث عن الشذ.
 

 

                                                             
8 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2009), hlm. 246 
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 رابعالباب ال
 ثالثال فصلال في" المكنون الجوهر شرح"كتاب امدباستخ البالغة تعليم تنفيذ

 دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسةبال
 

 دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسةاللمحة عن  .أ

 اذلداية ادلدرسة كريةعاللاإف دماؾؾسااالسلفية ادلؤسسة ًتبويةالىي
منِقَبلالشيخالعاملمصباحادلوجودةىفادلعهدرمسيةال الذمأسسقبلها اذلداية

8968يونيو77ادلنريىفالتاريخ ق.كىوأىل8088ربيعاألكؿ03ادلوافقبػ
. قريةكراساؾدماؾالذمزبرجىفادلعهداذلدايةالسمربترعايةالشيخمعصـو

ائلالدينيةىفتلكالقريةكاليتحوذلاكمندكاعيتأسيسوذلكادلعهدىوحزنودبس
اإلسالمية التعاليم كتدرس تعلم اليت الدينية ادلؤسسة يوجد مل ىف.حيث فشرع

باسم تسميتو كأما كراساؾ. العزة بيت ادلسجد من قريب ادلعهد ذلك تأسيس
"اذلداية"تفاؤالدبعهدشيخوالذمتعّلمفيو.

.ككافرائده8969يعينىفالسنةكأماادلدرسةاذلدايةأسستسنةبعده
األستاذصباؿالدينأحدطالبالشيخمصباحادلنريمعمساعداألستاذالسيموف

كمنأىمتأسيسىذهادلدرسةتعليمالتالميذلقراءةمنكبومن.جييئافحيثأهنما
.ككتابةاألحرؼالعربيةدلساعدهتمىفقراءةالقرآفككتابةالدركسىفالكتبالعربية

كادلدرسوفىفىذهادلدرسةيتكوفمناألساتيذادلاىرينىفزبصصهم،كمنهم:
 أستاذصباؿالدينمنمدينةكبومن. .8

 أستاذالسيموفمنمدينةكبومن. .7

 استاذإخوافمنمدينةدماؾ. .0

 أستاذعليزبيدممنمدينةدماؾ. .4
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 أستاذزينالعارفنيمنمدينةدماؾ. .5

 .أستاذزلمدسعيدمنمدينةدماؾ .6

 أستاذزينالعارفنياحلاجمنمدينةبليتار. .7

 أستاذعبدالوىابمنمدينةتكاؿ. .8

 أستاذتسليمنمدينةقدس. .9

كتطورتىذهادلدرسةتطوراسريعا.كازدادتعددتالميذىاسنةبعدسنة
( اذلداية دبعهد العالية أسستادلدرسة منMadoktrenحىت التالميذ كجييء .)

ماكتاف، عاكم، سولو، بورككدادم، قدس، مسارنج، دماؾ، مثل ادلدف شىت
كراغايار،بويواليل،كنداؿ،سالتيكا،إندرامايو،جاكرتا،جاميب،فادلباغ،تاصلوع

قدفتحتادلدارساآليت:8983كاراغكغريذلك.كمنذالسنة
 حا(ادلدرسةالثانويةكالعاليةللبنني)صبا .8

 ادلدرسةالثانويةللبنات)صباحا( .7

 ادلدرسةالدينية)مساء( .0

 رت. كراساؾ قرية ىف اذلداية ادلدرسة 30تقع كونتور30رك. سبوراصا
بقريةجولالوسطى. الشرؽزلدد بقريةكليتيو،كىفجهة الغربزلدد كىفجهة

ب زلدد الشماؿ جهة كىف جاسوف، بقرية زلدد اجلنوب جهة كىف قريةسبوراصا،
موندككرطا.

اذلدايةربتتدبريالشيخمصباحادلنري كىفأكؿتأسيسها،كانتادلدرسة
األساتيذ كيساعده ادلدرسة كناظر كىو احلاج بيضاكم كياىي األكرب كابنو
ادلتخصصني.كاألساتيذىفىذهادلدرسةىممنمتخرجيادلعهداذلداية،كبعضهم

م مراعكني، الشريعةمنمتخرجيادلعهدفتوحية معهدعلـو عهدالفالحفلوصو،
ادلدرسة ىذه كىف كوكاغجومباغ. فاجوؿ ككذلكمعهد بوصلوؿ، معهد سارانج،
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(اليتتكوفموضعأنشطةالتالميذككسيلةormas/osisادلدرسةالسلفية)منظمة
 ذلمىفالتعبريعناآلراء.

 ادلدرسة ىذه كسائل 9كمن بادلعهد، للمدرسة دراسية مكتبحجرات
حجرة القاعتني، األساتيذ، مكتب ادلكتبة، للضيوؼ، اجللوس غرفة ادلدبرين،

الشؤكفاإلدارية،كحجرةالكمبوتر.


 فصلال في" المكنون الجوهر شرح"كتاب امدباستخ البالغة تعليم تنفيذ .ب
 دماك كسااالسلفية كر  يةعاللاالهداية  مدرسةبال ثالثال

 ادلكنوفاجلوىرشرح"كتابباستخذاـالبالغةتعليمتنفيذلتحليل يف"
سيعرضالباحثكالدماؾؾسااالسلفيةكريةعاللااذلدايةدرسةبادلثالثالفصلال

عمليةالتعليم،كاليتيفليكوفالبحثمنظماكمرتبا.العمليةالتعليميةمنعناصر
اليتهتدؼ التواصلية، كاألنشطة التفاعالت، من عنرلموعة عبارة إىلحقيقتها

التعليمية العملية تتّم كحىت ادلناسبة، لوجهتها كإيصاذلا الصحيحة، ادلعرفة نقل
توفر من بّد فال ادلرجّوة، شبارىا كتؤيت آثارىا، عليها كتًتتب الصحيح بشكلها
كغري التعليمية كالبيئة كادلعلم، كالطالب، تتعّلقباحملتولالدراسي، عناصر كتضافر

:ذلك،كىيكالتايل
 لبالطا .8

توفر من بّد فال كأطرافها؛ التعليمية العملية عناصر أحد باعتباره
كبدكف معها، للتفاعلاإلجيايّب كتلقيادلعرفة للتعّلم، منقبلو التاـ االستعداد

.ذلكتفقدالعمليةالتعليميةقيمتهاكجدكاىا
ىمدماؾؾسااالسلفيةكريةعاللااذلدايةدرسةبادلكطالبالفصلالثالث

ادلهارة معظمهم امتلك حيث ادلدرسة تلك ىف مرحلة الطالب أعلى من
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استعدكا علمالبالغة كىفرلاؿدراستهم النصوصالعربية. ىفقراءة األساسية
تامابكلسركرألهنامنالدركسادلقررةىف يلياستعدادا ذلكادلدرسة.كشلا

نتائجمقابلةالباحثببعضالطالب:
الطالب (أ يعرفوف تعلم كأمهية األغراض األدبعلم علم كىو البالغة،

منحيثصباؿإىلالعثورعلىمعجزةالقرافالكرميالذميهدؼالعريب
.أساليبو

علمالبىفتلكالفصلراغبوفالطأف (ب العلمىفدراسة ألنو البالغة،
.الرةمععباراتشادلنطبقالذميتصلمبا  تحدثكليـو

بالغةادلتأىليفرلاؿالبالغة،كتكوفقادراكسولذلك،مالمحمعلمال (ج
 البالغة تعليم كجيعل كمتعة، يفاسًتخاء التعلم عندجعلىحزمة ذابا

 .الطالب

الط (د كالًتكيزالبيعترب يتطلبالتبصر كعلم البالغة لفهمأّف كالتحليل
كأطوؿذلك. أكثر كقت إىل حيتاجوف كىم ليسبسهل. فهمها كأف

 لفهمموادىا.

قبلشركعالتعليمعلىيقرؤكفالهنمبةمنالصعواكثريالطالبويوجمل (ق
. ادلوادادلنظومةبيتنيفأكثركليـو

 ادلدّرس .7
النقل، مهارة توفر من بّد فال للمعرفة، ناقل كسيط رلرد كالذمىو
نقية، فيوصلادلعرفةصافية األمانةيفذاتالوقت، معتوّفر كالتوصيللديو،
أكذباىللبعض نسيافلعناصرىا، تبديلأك أك أكربريف، منغريتشويو،

يومنعلمكمعرفة،زلتوياهتا،مستعينانبوسائل،كأساليبتعينويفإيصاؿمالد
.كتشّجعادلتعّلمعلىالتلّقي،كادلتابعة،كادلشاركةاحلقيقية،يفاكتسابادلعرفة
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السلفيةيةعاللااذلدايةدرسةبادلكمعلمالدرسالبالغةىفالفصلالثالث
ىواألستاذرفيقأنوارالذمجييءمنقريةسوكورجادماؾ.كافدماؾؾسااكر

حيثتعلمفيومخسسنواتىفزمافشابوؾساااذلدايةكرمتخرجاىفادلعهد
دماؾ. الفالحفالصا درسكزبرجكذلكىفادلعهد رفيق دّرساالستاذ كقد

علمالدرسالبالغةكيتضحمايتعلقدبسنةيعينمنذشبابو.43البالغةحوايل
ىفالفصلالثالثبتلكادلدرسةكمايلي:

مهيةتعليمالبالغة،كىوالعلمالذميتميعرؼادلعلمالتعريفكالغرضكأ (أ
 من الغرض لتحديد كلمالصياغةاستخدامو صبيلةالعربيةات ،صياغة

 األدبية الكلمات من دلسة نكإعطاء هباتحدثاليت فيوما حىتيوما
اعلهصل الفهم. كأكثرصباالكسهلة اذلدؼاألساسيأفدلستولأعلى،

 .الكرميكإعجازهالبياينبالغةالقرافىذاالفمىومعرفةصباؿمندراسة
ال (ب بشكلكاضحعلىيدرتمليكنلدلادلعلمخطة ساليتتتمكتابتها

ادلنهجالدراسي.كإمناىوحيملالكتابكاخلربةالىتحصلتمنمعلمو
يهيؤ كلكنو تاوادلالسابق. قبل اجلديدة بادلطالعةقدديد الفصل يف .ها

 .إىلأذىافالطالبقلادلعرفةعلىتسهيلنهساعديسوؼكذلك
.استناداإليهممهاقدذيفهموفجبميعادلوادالذلييعتقدادلعلمأفالتالم (ج

سنوات.وإىلذبرب الىفالتدريسعدة أف اليأيتبالصدفةفصحيح هم
كقابلفذلكالكقتالتعلم،كلكن عندماهميأيتتدرجييا ردبا للتطبيق.

ؤكفقري نص، أك القراف مث أكالحني منتحدث السرد إىل االستماع
ذلكالفهم.الناس ينشأ أف ذلكديكن ذلككغري على كثرة،عالكة

التالم على تقدـ الىت منياالختبارات كقليل القواعد دبسائل ربصر ذ
ذتقتصري.بناءعلىذلكيعتربأفقدرةالتالمكالتطبيقمسائلالتحليل
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التح اىلحوؿ يتصل مل القواعد فهم هنايةكالتطبيقليلعلى الىتىي
 ادلطاؼاذلدؼالبالغة.

إدارةالصف.كأمههاىفتيفالتدريساصعوباليعًتؼادلعلمأنويتواجو (د
البديع.تدريسكيف ادلعاينكعلـو كذلكألفكالالعلمنييعتربأكثرعلـو

اىتماـ نقصاف يسبب ما كىذا قوم. جهد إىل تدريسو حيتاج تعقيدا
حىت التالميذ الصفصعبللمعلم بكلخرباتوإدارة كلكن يستطيع.

 ادلعلمحلتلكالصعوبة.
كثري (ق ادلعلم كمنهاايشعر كتدريسالبالغة. التعلم منخالؿ ادلنافع من

،كصبعادلعلوماتادلتعلقةدبادةكلكقتاجلذبإىلمداكمةالتعلمشعور
 البالغةاليتدرسها.

 عاـ، بشكل األستاذ أف أرفيق يف البالغة الفصلنواركمعلم
بادل الثالث قد اذلداية علىدرسة دلعلماستوفر ىومهينادلعايري كما

معظمالكفاءاتعن7338يفعاـ74مةبرقموادلذكوريفقانوفاحلك
رفيقانوار:ألستاذتفصيلالكفاءاتلكها.كبالتاىلمتالاليتجيبا

 الكفاءة التربوية (أ 

ك اجملاالت بعض ليف مل الًتبوية انوارحيلكفاءة رفيق ققها
سادلكتوبيفيدرتكمعلميفمدرسةاذلداية.كمنهاالديلكخطةال

التيكنولوجي أماستخداـ اليوجد ألفاادلناىجالدراسية. التعليمي،
مثل التكنولوجيات، الوسائل ليس فيو الوسائل ليس فيو الوسائل

كالقلم. ألفالسبورة، منادلعلـو السلفيةكىذا ادلدرسةىيادلدرسة
اليتتستخدـادلبادئالتقليدية.
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لمعلملديوادلعارؼالكفايةعنتربيةادلعاىد.بناءكمعذلك،ل
طادل خربتو ادلستخدمةاعلى بالطريقة كيهتم ادلدرسة يف تعلم

قد كمنهم يفلألساتيذ، تطبيقها ليتم ادلناسب الشكل أم تصور
 مدرسةاذلداية.

 لشخصيةالكفاءة ا (ب 

أفرفيقانوارديكنيكوفاألستاذدرسةاذلداية،ادلكمدرسيف
من74مةرقمويقاؿلوالكفاءةالشخصيةكماتوجديفقانوفاحلك

 7338عاـ سبتيفكىي. كالتقولانو طادلناإلدياف كالثمر افسو
،ديكنأفربفزمنو يتعلميفادلدرسة.بادلعرفةالدينيةاليتينالوكليـو

ميوؿا إىل تؤثر الكافية الدينية علـو طالب. القوميفكل إلدياف
السلوكيةإجيابيةحىتتثمرياألخالؽالكردية.

الباحث الحظ عندما على عمليةاألستاذ يف انوار رفيق
الصفاتكلوايضاظهرادلوقفاحلكيم،كالنضج،كمتعقل.يالتعليم،

كادل الستقرة تقدمي يف أيضا تظهر إلقاءالثابتة يف صادؽ ىو شرح.
سًتشيئاإذااليعرؼ.ادلوادادلقدـكفقادلاكافيعرفوكالي

ادلعارؼ كتوسيع ادلاضي التعليم تقييم أنو لشهادتو، كفقا
 )خاصةيفعلمالبالغة(كشكلمنأشكلالتنميةالذاتيةباستمرار.

 الكفاءة اإلجتماعية (ج

يةكشرطللمعلمجتماعالكفاءةااليكومتسبلعندرأمالباحث
ككتابة،اجليد لفظيا، التواصل على قادر أنو انوار رفيق بواسطة

إشاريا،داخلكخارجادلدرسة.ك
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أنوقادرعلىالتفاعلبفعاؿمعالطالبيفالصف،كزميل (8)
 ادلعلم،أكمعرئيسادلدرسة.

مدرسة (7) ادلقيمنييف صبيع مع كرديا التعامل على قدرا كاف
 عايريكالقيمةادلستحكمة.اذلداية،باعتبارادل

احلقيقية (0) ادلبادئاألخوة يعلم اإلسالمية ادلعاىد تعليم كاف
العيشالبسيط.كالركحاجلماعييكوفلوفاحلياة معمفهـو

يفادلدرسةبتقليد.
 اءة المهنيةفالك (د

الكفاءةادلهنيةاليتديتلكهارفيقانوارىوالبصرية)خاصةيف
كعميق كاسعة البالغة( صمموعلم الذم الدراسي للمنهج كفقا ة

ادلدرسة.إستعابادلفاىمطريقةالتدريسكنتيجةلعمليةالتعليمطادلا
يكوفادلعلميفمدرسةاذلداية،كفقابطريقةادلستحكمةفيو.

رفيقانوارعاـ،كافكجوانطالقاشلاسبقديكناالستنتاجأنويف
كادل امتلكادلعايري قانوفعلمقد ذكر واحلككما برقم عاـ74مة من

كفقا7338 ليست ألهنا ادلعلومات، تكنولوجيا استخداـ باستثناء .
لتقاليدادلدرسةالسلف.

 البيئةالتعليمّية .0
كالتواصل، االتصاؿ فيو يتّم مكاف أّم أك الصف، غرفة يف كتتمثل
ادلعرفية ادلعلومات مع التعامل يف ادلتعددة، دبستوياهتا النشطة كالعمليات
امتالكان،أكتصحيحان،أكفهمان،كىنايربزدكرادلعلمأيضان،فالبّدمنمناسبة
ادلكافلكّلىذهاألمورمنالناحيةالصحية،كالنفسيةعلىحدسواء،كعدـ
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توفرالبيئةالتعليميةادلناسبة،سيؤثرإىلحدماعلىالطالبيفرغبتهملتلقي
.ادلعرفةعربىا

اذلدايةكرسا بالنظاـاذل ؾدماؾمدرسة الىتسلكتىنا برامجتعليمية
 من تتكوف كىي الفصوؿ.ثالثةالكالسيكية، كل كتسمية إىلفصل بالنظر

القبوؿيفالعاـ علىاختبار كتصنيفالطالببناء الكتباليتتدرسفيها،
ال كتلكالفصوؿىي: الىتواحدمثالثاينمثالثالثالفصلالدراسياجلديد،

تلكالفصوؿبادلدرسةاذلديةكرساؾدماؾادالبالغة.كتفصيلصبيعتعطىمو
منأسفلإىلاألعلى،فيمايلى:

 واحدال صلفال (أ 

ال صرؼادلواد: الك، كاالنحو كالكىل  كخاألفقو  كأصوؿالالؽ  توحيد 
سالةالكاملة،كميًتاسجاتى،كادل،فقو كقواعدالفقو كتفسري كحديثال

 الفقو.كقراءة،كدركس

 ثانيال فصلال (ب 

 الكادلواد: ثاينالنحو فقوالك، كالفلكك، ئضفراال  كأصوؿ فقو ال 
.ديثاحلتوحيد كالتفسري كالك

 صل الثالثفال (ج 

 كالك،نحولاادلواد: كالفقو  كئفراالبالغة  كادلض  تفسري النطق 
 العركض.توحيد كالك

 الوسائلالتعليمّيةادلناسبةللموقفالتعليمي .4
 فتنّوعهاكىي كالطالب، ادلعلم بني كالتواصل االتصاؿ عملية تسهل

للنشاطالتعليميكالتعلُّمي باستمرار الطالبكربفيزه يسهميفهتيئة كتعددىا
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علىحدسواء،كمبادرةالطالبالكتسابالعلمكادلعرفةعربدائرةمتصلةمن
.التفاعلالنشط
فصلاليف"ادلكنوفاجلوىرشرح"كتابباستخذاـالبالغةتعليمكتنفيذ

درسةبادلثالثال كريةعاللااذلداية أمكسائلدماؾؾسااالسلفية اليستخدـ
كالكتاب نفسو إالادلعلم كالطباشري."ادلكنوفاجلوىرشرح"تعليمية كالسبورة

ذلكالينقص كلكن الكالسيكي. تسلكالنظاـ مدرسة لكوهنا معلـو كىذا
علمذاكفاءةجيدة.جودةالتعليمفيها.ألفادل

 ادلنهاجالتعليمي .5
كيقصدبوالكتبادلقررة،فالبّدأفتكوفمناسبةدلستوياتالطالب
الفركؽ كمراعية ادلستويات، ىذه لكل كسلاطبتها تعددىا، حبسب اإلدراكية،

 .الفرديةبينهمكللفئةالعمريةأيضان
 اذلداية ادلدرسة يف ادلكنوفيستخدكتدريسالبالغة الكتاباجلوىر ـ

تيجاؿAPIعنطريقطباعةأدمسارتاادلنشورخبطاليدمنقبلزلمدمدقر
رجيو،ماجيالنج،جاكلالوسطى.كماىواحللمعغريىامنالكتبالبالغة
البديع. علم ادلعاينك كعلم البياف، علم كىي: فنوف، حيتومعلىثالثة ىذا

ديكن لكتاب ىذا اكخصوصية يف كىي كصفية، لغة لغةpegonستخداـ
جاكلفيكوفاللغةاحملليةاليتتكتبباحلرؼاذلجائية،كذلكألفادلدرسةيف

مناجلاكلحىتيتهمأفاللغةالصريحيفيأتوفؾااجلاكلكأكثرالطالبىن
 عمليةالتدريسىياللغةاجلاكم.

 التعليميةاألىداؼ .6

اإلجرائيلألىداؼالًتبويةكاليتتدؿعلىتعرؼبأهناالتحديدالسلوكي
كطرقو التعليم أمناط خالؿ من ادلتعلم يكتسبو الذم السلوكي األداء أمناط
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.ادلختلفة تنفيذ ىف ادلنشودة التعليمية باستخذاـالبالغةتعليمكاألىداؼ
السلفيةيةعاللااذلدايةدرسةبادلثالثالفصلاليف"ادلكنوفاجلوىرشرح"كتاب

كمايلي:دماؾؾسااكر
القراف (أ منالوقوؼعلىأسراراإلعجاز الطالبعلىكجوديكنو إعداد

 .والكرميكإدراؾصبال

إقدارهعلىتذكؽصباؿاحلديثالنبومكاجليدمنكالـالعربشعراك (ب
 نثرا.

ميلكتدريبهمعلىاألستفادةفالطالبصفاتاالسلوبالعريباجلتعري (ج
 منهايفتقوميتعبريىم.

الذكؽالفينلدلالطالبكسب (د يقرأكفمنتنمية كنهممناإلستماعدبا
 االثراالدبيةاجلملية.

نفسيو (ق من عليو يدؿ ما كمعرفة للنصاألديب  اخلصائصالفنية إدراؾ
األديب كمايًتكومناثريفنفسالسامعأكالقارئكتقوميالنصتقوديان

فنيا.
 طريقةالتدريس .7

يهدؼإىلربقيق عملي إجراء أم كالتبليغية التواصلية الوسيلة كىي
الطرائق ىذه تكوف أف الضركرم كمن التعلم، لعملية البيداغوجية األىداؼ
تقومي لعملية دقيقة علمية مقاييس بوضع يهتم كاف للتطرؽ، قابلة التعليمية

.ادلهاراتكالعاداتاللغويةادلكتسبة
ا اليت التدريس الطريقةكطريقة ىي البالغة تعليم ىف ادلعلم ستخدمو

ة.كمنمثتوضيحهاتعتمدعلىذكرالقاعدةالبالغةمباشرالقياسية.كىياليت
كتتخلصخطواهتافيمايلي:التدريباتعليهايفمابعد.باألمثلةلتأيت



74 
 

 التمهيد (أ

اجلديد. للدرس الطلبة فيها هتيأ الىت اخلطوة استعدادكىي فبعد
 الطالب الفصل كىف الفصل ادلعلم ادلكافييدخل يف نفسو ضع
كقبلأفيقدـبقراءةالفاربةكالدعاء.يسلمادلعلمكيفتحالتعلم.ادلخصص

السابق الدرس ادلعلم يراجع اجلديدة، الطالبادلواد إىل األمثلة بطرح
كبعضهم صحيحة. إجابة فأجاببعضالطالبتلكاألسئلة مباشرة.

 خيطؤكف.كىذاشيءعادم.

 عرضالقاعدة (ب

ادلكنوف الكتاباجلوىر نظم من القاعدة ادلعلم ذلكألقى كبعد
 كاإلندكنسية. اجلوية باللغة التكشرحها ادلعلم يفقيقراء ذلكريرات

الكتاب مث . يفيعطئ الواردة تلك من األخرل األمثلة بعض ادلعلم
 .الكتاب،مثلالتعبريعناحلياةاليومية

 تفصيلالقاعدة (ج

كجييبادلعلمإفكجدأسئلة.عنادلشاكلليسألواتوفريالفرصةللطالب
الطالب ضلو ادلشكلة.من الطلبة يشعر أف ىذه،بعد يف يطلبادلعلم

فإذا تاما  انطباقا القاعدة تنطبقعليها بأمثلة اإلتياف منالطلبة اخلطوة
عجزالطلبةإعطاءأمثلةفعلىادلعلمأفيساعدىميفذلك بأفيعطي
اجلملةاألكىلليعطيالطلبةأمثلةأخرسقياساعلىأمثاؿأكأمثلةادلعلم 

تالقاعدةكرسوخهايفذىنالطالبكىكذايعمدىذاالتفصيلعلىتثبي
كعقلو.
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 التطبيق (د

ال شعور القاعدطبعد بصحة نتةالب لألمثلةيكجدكاىا جة
يالتفصيل الكثرية علحيثة يطبق أف الطالبديكن القاعدة.ىأف ىذه

كيكوفذلكبأثارةادلعلملألسئلةأكأعضاءأمثلةعربيةأكالتمثيليفصبلة
ضاياالتطبيقيةاليتذلاعالقةبفحصالقاعدةمفيدةكماإىلذلكمنالق

.البكاكتشاؼلوعلىالط
كهبذاالوجومنطريقةالتدريسيوجدالتعاملبنيادلعلمكالطالب
الطالبعلىالدرسأسهل. كيكوففهم الفصلحيّا. حىتأصبحجّو

علىنوعطريقة،يشتهرىفمصطلحاتادلعهدكطريقةالتدريسكماسبق
bandongan. 

ككسيط منظّم، كبنسق البعض، بعضها مع العناصر ىذه تفاعل إّف
الصحيحة، علىكجهتها ادلعرفة كفيلبإعطاء منخالذلا، كيوجو يربطبينها
منمشاكل،أكضعفربصيل كبتحقيقالغايةالساميةمنها،كمانعانيواليـو

العناصرعندبعضالطالب،إمنايعوديفبعضجوانبوإىلخلليفبعضىذه
أكأحدىا،بلكّلعنصرفيهاجيبأفيسهميفعمليةالتعلم،كبدرجةمناسبة
لو،أّماادلتعلمفتعتربهتيئتواحلجراألساسللعمليةالتعليميةبرمتها،فهوميداهنا

 .الفسيح،كالغايةمنها


المزايا والنقائص لتنفيذ تعليم البالغة باستخدام كتاب "شرح الجوهر  .ج
 " في الفصل الثالث بالمدرسة الهداية العالية السلفية كراساك دماكالمكنون

 ادلزايايفتنفيذتعليمالبالغة .8

 .مإفقلةعددالطالبيسهلادلعلمللسيطرعلىالطالبكله (أ
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التواصليسهلالطال (ب جاكلكللغة لغة الشرحالذماستخداـ بلفهم
 قدموادلعلم.

أحد (ج تكوف النظم حفظ كتاباجلوطريقة الغرضمن لفهم  ىرادلثري

ال أف الفهم كحلفظ أفادلكنوف ادلعلم يستطيع بسرعة. زبتفي يكوف
 يصممالتعلمإسًتخاءكليسصبودا.

 النقائصيفتنفيذتعليمالبالغة .7

 لالتعليميةفالتوجدالغرةفيو.اليستخذـالوسائ (أ

 الدراسية.كتوبةكاضحيفادلناىجسادليدرتادلعلمالديلكخطةال (ب

 رؾبنشاطفيو.ادلعلماليزاؿتكوفتركيزالتعليمكالطالبالتشا (ج

 (د ولسجيالطالب ك ديكنوعستميف احلاؿ ىذا كيف ادلعلم. شرح إىل ف
 فبالنعاسكادللل.كشعريالطالبأف

 (ق يعتمد الكتابعلىالطالب يف يصعبوف.األمثلة ىذهكىم لتطوير
 األمثلةيفأشكاؿأخرل.

وجدفيهاادلراجعمنأميالويفىذاالكتابأقلعمقا،ألنالدراسات (ك
 الدراسة.كمصادرالكتب
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 خامسالباب ال

 االختتام

 االستنباط .أ 

 فصلال يف" املكنون اجلوىر شرح"كتاب امدباستخ البالغة تعليم تنفيذ أن .1
استوفرت مجيع  دماك كسااالسلفية كر  يةعاللااهلداية  درسةبامل ثالثال

الوسائل ، و الطالب، واملعلم، والبيئة التعليميةعناصر العملية التعليمية مثل 
األىداف ، و املنهاج التعليمي، و للموقف التعليمي التعليمّية املناسبة

وذلك التعليم جيرى من قبل املعلم املهين  طريقة التدريس.، و التعليمية
باستخدام الطريقة القياسية من خالل الوسائل التعليمية التقليدية يعين 

والسبورة والطباشري. ولكن  "املكنون اجلوىر شرح"املعلم نفسو والكتاب 
 م التزال جيدة. كل ذلك يهدف لتحقيق األىداف املقررة.جودة التعلي

لتنفيذ تعليم البالغة باستخدام كتاب "شرح اجلوىر املكنون" يف الفصل  .2
. ومن املزايا والنقائص الثالث باملدرسة اهلداية العالية السلفية كراساك دماك

ب لفهم استخدام لغة جاوى كللغة التواصل يسهل الطالأىم مزاياه يعين 
املثري لفهم  طريقة حفظ النظم تكون أحد الشرح الذي قدمو املعلم.

املعلم الميلك خطة . وأما نقائصو أن املكنون ىرالغرض من كتاب اجلو 
س يدر تاملعلم الميلك خطة ال كتوبة واضح يف املناىج الدراسية.س امليدر تال
األمثلة يف  علىالطالب يعتمد  كتوبة واضح يف املناىج الدراسية.امل

 لتطوير ىذه األمثلة يف أشكال أخرى. وىم يصعبون .الكتاب
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 االقتراحات .ب 

 للمدرس أن يشجع الطالب إلتيان األمثلة تطبيقا للقواعد اليت درسوىا. .1

حيتاج تعليم البالغة إىل جتديد ىف الوسائل التعليمية ليكون الطالب أكثر  .2
 تركيزا.

 

 االختتام .ج 

العلمي بعون اهلل. لعل ىذا البحث ينفع وأخريا، فقد أمت الباحث كتابة حبثو 
قارئيو عاما وباحثو خاصا. فطبعا يوجد كثري من النقائص ىف ىذا البحث. لذا 
يرجو من القراء املهتمني هبذا األمر أن يقدم بعض التصليحات لكون ىذا 

 البحث أحسن وأنفع من قبل.
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Soal Wawancara 

A. Wawancara dengan guru Balaghoh 

1. Balaghoh merupakan ilmu yang penting dalam memahami 

bahasa arab. Proses pembelajarannyapun memerlukan 

tindakan khusus, lantas bagaimana langkah bapak dalam 

pembelajaran balaghoh ? 

2. Apa tujuan /target pembelajalan balaghoh ? 

3. Bagaimana menurut Bapak pemebelajaran balaghoh dengan 

menggunakan kitab “Syarah jauharul maknun” ? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan kitab tersebut ? 

5. Ilmu balaghoh mencakup beberapa sub bab, fokus 

pembelajaran pada kelas III ditekankan pada materi apa ? 

6. Bagaimana respon siswa saat KBM berlangsung ? 

7. Kendala/hambatan apa yang anda hadapi ketika proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab “Syarah jauharul 

maknun” ? 

8. Apa harapan anda untuk pembelajaran balaghoh kedepan ? 

  

B. Wawancara dengan siswa 

1. Apa tujuan anda belajar ilmu balaghoh ? 

2. Sudah tepatkah metode pembelajaran balaghoh yang 

disampekan oleh guru ? 

3. Bagaimana menurut anda pembelajaran balaghoh 

menggunakan kitab “Syarah jauharul maknun” ? 



 

4. Apa kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran 

balaghoh di kelas III ? 

5. Materi balghoh apa yang dipelajari dikelas III ini ? 

6. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar balaghoh? 

7. Apa dan harapan anda untuk pembelajaran balaghoh 

kedepan? 
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 : علوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية  الكلية/القسم

 358813821583:   رقم احملمول
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 الرتبويةالسرية 

ا االبتدائيةةة, سةةاريرجا, كونتةةور, دمةةاك, ومتنةةر     سةةنة 31املدرسةةة اسةةاريرجا  .2
 م  1331

ةةةةةطة, سةةةةةاريرجا, كونتةةةةةور, دمةةةةةاك, ومتنةةةةةر    سةةةةةنة  .1 املدرسةةةةةة اال ةةةةةرسية ا املتوس 
 م  1338

 م1323املدرسة اهداية املبتدئنيا الثانوية, سايو , دماك, ومتنر    سنة  .1

 والتعليم جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية, مسارانج.كلية ا علوم الرتبية  .1

 

 


